Usnesení z 22. řádného jednání RKK dne 16.6.2006
16.6.2006                                                                                                                                                    Strana 1 (celkem 24)
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 22. řádného jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 16. června 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 10:00 do 12:00 hodin 


Přítomni:                   JUDr. Pavel,Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
  Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing.Orálek, Ing. Řezníček (celkem 9 radních)
Jednání řídil:             JUDr. Pavel
Další zúčastnění:       Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:                    p. Kopál, Ing. Ptáčková, PhDr. Mgr. Smoleja
Zapisovatelka:           Jitka Doležalová


usnesení č.


A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.6.2006		RK 419/06/06
2.	Schválení Pravidel Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek 	RK 420/06/06
Karlovarským krajem
3.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 3.2 		RK 421/06/06
a podopatření 4.1.2 – vyhlášení 1. kola výzvy k předkládání žádostí 
o poskytnutí grantu
4.	Návrh na rozdělení příspěvku kraje obcím na financování potřeb jednotek 		RK 422/06/06
sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2006
5.	Návrh na odvolání stávajících 10 členů Regionální rady a nominace 8 nových 	RK 423/06/06
členů Výboru Regionální rady
6.	Soutěž Vesnice roku 2006 - krajské kolo 						RK 424/06/06
7.	Zřízení příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 		RK 425/06/06
managementu Karlovarského kraje
8.	Odsouhlasení výsledků Koncesních řízení na tratě 142, 146 a 148			RK 426/06/06
9.	Informace o zajištění přípravy a realizace jmenovitých akcí na silnicích II. 	RK 427/06/06
a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2006
10.	Revokace usnesení č. RK 133/03/03  - Stavba „III/00630 Silniční propojení 	RK 428/06/06
Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí”
 11.   Rozpočtové změny								RK 429/06/06
12.	Převod projektové dokumentace z příspěvkové organizace Střední odborné 	RK 430/06/06
učiliště Mariánské Lázně, Poštovní 7 na příspěvkovou organizaci Domov 
mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, Klíčova 4
13.	Odepsání nákladů na zmařenou investici – Střední průmyslová škola, střední 	RK 431/06/06
odborné učiliště stavební a učiliště, Královské Poříčí, Lázeňská 176
14.	Smlouva o finančním leasingu – Střední průmyslová škola, střední odborné 	RK 432/06/06
učiliště stavební a učiliště, Královské Poříčí, Lázeňská 176
15.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.7.2006	RK 433/06/06
16.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění úklidových prací 	RK 434/06/06
a služeb v objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje“
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek
17.	Zastupování kraje jako žalovaného před soudem v řízení o žalobě 			RK 435/06/06
Davida Leitnera
18.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	RK 436/06/06
v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – SOU keramické 
a sklářské, Karlovy Vary a SPŠ keramická, Karlovy Vary
19.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	RK 437/06/06
v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – SOU řemesel Cheb, 
ISŠ Cheb a SOŠ Cheb
20.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	RK 438/06/06
v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – SOU automobilní 
a strojírenské a U, Ostrov a SPŠ Ostrov
21.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	RK 439/06/06
v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – SOU lesnické, OU a U, 
Abertamy a SOŠ a SOU Nejdek
22.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	RK 440/06/06
v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – SOU Mariánské Lázně 
a Hotelová škola Mariánské Lázně
23.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	RK 441/06/06
v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – Obchodní akademie 
Mariánské Lázně a Gymnázium Mariánské Lázně
24.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	RK 442/06/06
v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – SPŠ, SOU stavební a U, 
Královské Poříčí a ISŠTE Sokolov
25.	Prodej movitého majetku Karlovarského kraje z poboček Krajské knihovny 	RK 443/06/06
Karlovy Vary městu Karlovy Vary
26.	Účast Karlovarského kraje na přijetí úvěru pro Společenství vlastníků jednotek 	RK 444/06/06
domu čp. 1034 a čp. 1033 v Karlových Varech na financování rekonstrukce 
společných částí domu
27.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – garáže bez čp/če  		RK 445/06/06
na stavební parcele č. 7403 v k. ú. Cheb 
28.	Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům  p.p.č. 458 		staženo
a p.p.č. 463  k. ú. Dolní Žďár u Ostrova a zánik věcného břemene 
ke st.p.č. 93/1 k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
29.	Výstupy projektu Phare 2003 - RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních 		RK 446/06/06
služeb v  Karlovarském kraji
30.	Schválení statutárního zástupce ředitele příspěvkové organizace Ústavu 		RK 447/06/06
sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské č.p. 2, Pošta Ostrov 363 01
31.	Zrušení výběrového řízení „Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické 		RK 448/06/06
záchranné služby Karlovarského kraje ve Žluticích“
32.	Návrh Zásad pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 		RK 449/06/06
Karlovarského kraje
33.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK 450/06/06
34.	Návrh Pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření 		RK 451/06/06
v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje předkládaných Evropské komisi 
k notifikaci na léta 2007 – 2013
35.	Jmenování vedoucího majetkoprávního odboru					RK 452/06/06
 36a) Projekt Partnerství pro budoucnost 2 - jmenování partnerů projektu		RK 453/06/06
     b) Státní program podpory Severozápadních Čech – dotační titul č. 4 – návrh 	RK 454/06/06
         projektů pro Řídící výbor
     c) Smlouvy o závazku veřejné služby s drážními dopravci pro rok 2007		RK 455/06/06
     d) Odpověď Rozvojovému dopravnímu svazu na dopis ze dne 26.5.2006		RK 456/06/06
     e) Odejmutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže 	RK 457/06/06
a školní jídelna Karlovy Vary
     f)  Informace o postupu příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna 	RK 458/06/06
Mariánské Lázně při  řešení pracovněprávního vztahu se zaměstnancem 
     g) Poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium 	RK 459/06/06
         v Karlových Varech
     h) Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního řízení při poskytování neinvestičních 	RK 460/06/06
dotací nestátním   neziskovým organizacím a územním samosprávným celkům 
na zajištění pobytu a poskytnutí péče účastníkům národního boje za osvobození 
a válečným veteránům v jimi zřízených (provozovaných) ústavech sociální péče
     i)  Zvyšování kompetencí manažerů pro rozvoj lidských zdrojů 			RK 461/06/06
         v Karlovarském kraji	












            JUDr. Josef Pavel v. r.			                Ing. Luboš Orálek v. r.
                       hejtman				           	               ověřovatel
 	 Karlovarského kraje						      























A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-    Ing. Luboše Orálka
-    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. 28	Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p.p.č. 458 a p.p.č. 463 k. ú. 		Dolní Žďár u Ostrova a zánik věcného břemene ke st.p.č. 93/1 k. ú. Dolní Žďár u 		Ostrova

Rozšíření  programu o:

bod č. 36 a) 	Projekt Partnerství pro budoucnost 2 - jmenování partnerů projektu		
bod č. 36 b) 	Státní program podpory Severozápadních Čech – dotační titul č. 4 – návrh projektů 		pro Řídící výbor
bod č. 36 c)	Smlouvy o závazku veřejné služby s drážními dopravci pro rok 2007
bod č. 36 d)	Odpověď Rozvojovému dopravnímu svazu na dopis ze dne 26.5.2006
bod č. 36 e)	Odejmutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní 		jídelna Karlovy Vary
bod č. 36 f)	Informace o postupu příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna 			Mariánské Lázně při řešení pracovněprávního vztahu se zaměstnancem 
bod č. 36 g)	Poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v 			Karlových Varech
bod č. 36 h)	Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního řízení při poskytování neinvestičních dotací 		nestátním neziskovým organizacím a územním samosprávným celkům na zajištění 		pobytu a poskytnutí péče účastníkům národního boje za osvobození a válečným 		veteránům v jimi zřízených (provozovaných) ústavech sociální péče
bod č. 36 i)	Zvyšování kompetencí manažerů pro rozvoj lidských zdrojů v Karlovarském kraji



1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.6.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  419/06/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.6.2006
Zodpovídá: Ing. Jan Šnajdr, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



2. Schválení Pravidel Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  420/06/06

- schvaluje Pravidla Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem s datem nabytí účinnosti od 1.7.2006 a ruší Pravidla Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem č. PR 05/2004 s ukončením účinnosti dne 30.6.2006

- ukládá řediteli krajského úřadu zajistit vydání Směrnice ředitele krajského úřadu Zásady pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem v rámci organizační struktury Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 10.8.2006
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat 



3. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 3.2 a podopatření 4.1.2 – vyhlášení 1. kola výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí grantu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  421/06/06

- ukládá odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 1. kola výzvy k předkládání žádostí 
o poskytnutí grantu do grantových schémat Karlovarského kraje v rámci SROP - opatření 3.2 
a podopatření 4.1.2
Termín kontroly: 19.10.2006
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



4. Návrh na rozdělení příspěvku kraje obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  422/06/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  výši  příspěvků kraje obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje dle rozpisu v celkové částce 2 910 000,- Kč

Termín kontroly: 27.7.2006 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení



5. Návrh na odvolání stávajících 10 členů Regionální rady a nominace 8 nových členů Výboru Regionální rady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  423/06/06

- ukládá hejtmanovi předložit zastupitelstvu kraje:
				návrh na odvolání stávajících 10 členů Regionální rady a 
		návrh na nominaci 8 členů Výboru Regionální rady 

Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá:  Ing. Jan Šnajdr, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



6. Soutěž Vesnice roku 2006 - krajské kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  424/06/06

- bere na vědomí informace o soutěži „Vesnice roku 2006“ v Karlovarském kraji s připomínkou uvedenou v zápise 

- souhlasí s  poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje pro oceněné obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže „Vesnice roku 2006“
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních odměn oceněným obcím:
	obec  Šabina    -  vítěz krajského kola  -					45 000,-Kč

obec  Královské Poříčí -  diplom za vzorné vedení obecní knihovny 		20 000,-Kč
obec  Královské Poříčí -  diplom za vzorné vedení kroniky 			20 000,-Kč
	obec  Božíčany - diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci 		10 000,-Kč
	obec  Merklín  - mimořádné ocenění – „obec jako pospolitost“		15 000,-Kč
obec  Staré Sedlo - mimořádné ocenění – „obec jako partner“		15 000,-Kč
obec  Krásná  - mimořádné ocenění – „obec pro 21. století“			15 000,-Kč
	obec  Děpoltovice – objev roku 						10 000,-Kč
	obec Vysoká Pec – objev roku						10 000,-Kč

Termín kontroly: 14.9.2006
Zodpovídá:  Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



7. Zřízení příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  425/06/06

- souhlasí se zřízením příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje s účinností od 13. července 2006 včetně vydání rozhodnutí o zřízení a zřizovací listiny dle návrhů s připomínkou uvedenou v zápise

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
	zřízení uvedené příspěvkové organizace

vydání rozhodnutí o zřízení a zřizovací listiny 

- schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí zřízení uvedené příspěvkové organizace 

- ukládá 
a) odboru regionálního rozvoje krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
b) odboru kancelář ředitele krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené s přípravou a organizací výběrového řízení za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí zřízení příspěvkové organizace

Termín kontroly:  5.10.2006

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



8. Odsouhlasení výsledků Koncesních řízení na tratě 142, 146 a 148

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  426/06/06

- souhlasí s vyhodnocením a s výsledkem Koncesního řízení „Zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na tratích č. 146 Cheb – Luby u Chebu a č. 148 Cheb – Hranice v Čechách a zpět na období od 1.1.2007 do 31.12.2010“ v souladu s doporučením Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek. Jako celkově ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče České dráhy, a.s. s nabídkovou cenou kompenzačního vlkm 52,53 Kč/km bez vlivu DPH, tj. s maximální roční výší prokazatelné ztráty na obou tratích celkem 20, 531. 948,- Kč (slovy: dvacet miliónů pět set třicet jeden tisíc devět set čtyřicet osm Korun českých).

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit výsledek Koncesního řízení „Zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na tratích č. 146 Cheb – Luby u Chebu a č. 148 Cheb – Hranice v Čechách a zpět na období od 1.1.2007 do 31.12.2010“ v souladu s doporučením Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek a jako celkově ekonomicky nejvýhodnější nabídku potvrdit nabídku uchazeče České dráhy, a.s. s nabídkovou cenou kompenzačního vlkm 52,53 Kč/km bez vlivu DPH, tj. s maximální roční výší prokazatelné ztráty na obou tratích celkem 20, 531. 948,- Kč (slovy: dvacet miliónů pět set třicet jeden tisíc devět set čtyřicet osm Korun českých), která se může meziročně navyšovat maximálně o skutečnou míru inflace oficiálně uveřejněnou Českým statistickým úřadem, a to dle podmínek platné smlouvy.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, aby Radě Karlovarského kraje uložila zajistit všechny právní úkony související s uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby ve smyslu zákona o dráhách na základě výběrového řízení dle ustanovení § 71g části čtvrté, hlavy II, zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na tratích č. 146 Cheb – Luby u Chebu a č. 148 Cheb – Hranice v Čechách a zpět na období let 2007 až 2010 včetně, s vítězem Koncesního řízení, tj. se společností České dráhy, a.s.

- zrušuje Koncesní řízení „Zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na trati č. 142 Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt a zpět (v úseku Karlovy Vary – Potůčky), na období od 1.1.2007 do 31.12.2010“, v souladu s částí 17. „Další podmínky koncesního řízení a upřesňující požadavky zadavatele“, písm. b) zadávací dokumentace, a ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením tohoto koncesního řízení.
Termín kontroly: 27.7.2006
Zodpovídá: Ing. Milan Novák , vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

9. Informace o zajištění přípravy a realizace jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji v roce 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  427/06/06

- bere na vědomí informaci o přípravě a realizaci jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2006
Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.



10. Revokace usnesení č. RK 133/03/03  - Stavba „III/00630 Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí”

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  428/06/06

- ruší bod 1. v usnesení č. RK 133/03/03, tj. tento text: „silniční stavba „Spojka Královské Poříčí – Sokolov, Těšovice“, v rozsahu dle Přílohy č. 1 včetně pozemkových parcel touto stavbou zastavěných, formou darovací smlouvy mezi firmou Eastman Sokolov a.s. (jako dárce na straně jedné) a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé)“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit bod 1. v usnesení č. ZKK 29/04/03, tj. tento text: „silniční stavba „Spojka Královské Poříčí – Sokolov, Těšovice“, v rozsahu dle Přílohy č. 1 včetně pozemkových parcel touto stavbou zastavěných, formou darovací smlouvy mezi firmou Eastman Sokolov a.s. (jako dárce na straně jedné) a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje 
(jako obdarovaný na straně druhé)“
Termín kontroly: 7.9.2006
Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.



11. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  429/06/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 125/2006

- zapojení financování z úvěru celkem ve výši 746.243,50 Kč na výdaje odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění akce v rámci grantového schématu v opatření 3.2 SROP – Podpora sociální integrace v regionech, ve 
2. kole výzvy pro konečného uživatele Dům dětí a mládeže v Sokolově – Minuta v životě.

Rozpočtovou změnu č. 126/2006

- zapojení finančních prostředků z Fondu budoucnosti ve výši 824.000,- Kč do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a CR Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Sokolov, a to částku ve výši 474.000,-- Kč jako neinvestiční příspěvek na provozní náklady a zařízení pracoviště a částku ve výši 350.000,-- Kč jako investiční příspěvek spojený se zařízením pracoviště. Jedná se o finanční prostředky určené pro zajištění podmínek pro výkon funkce manažera geoparku.

Rozpočtovou změnu č. 127/2006

- navýšení příjmů a výdajů  odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 40.000,-- Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků  za rok 2005 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní uměleckou školu Žlutice na dofinancování vytápění biomasou.

Rozpočtovou změnu č. 128/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 585.230,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Hodina“ pro školy a školská zařízení zřizované obcemi Karlovarského kraje v částce 557.439,--Kč, soukromé školy v částce 7.820,--Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 19.971,--Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 129/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 64.845,-- Kč na základě žádosti o zvýšení provozního příspěvku příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Obchodní akademií Mariánské Lázně. Zároveň bude této organizaci ve stejné částce zvýšen odvod z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 130/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 240.000,--Kč.  Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí příspěvků  na úseku ochrany životního prostředí neziskovým apod. organizacím.
Termín kontroly: 27.7.2006

Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí oddělení rozpočtu a financování



12. Převod projektové dokumentace z příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Mariánské Lázně, Poštovní 7 na příspěvkovou organizaci Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, Klíčova 4

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  430/06/06

- souhlasí s převodem projektové dokumentace pořízené za 174.567,40 Kč z příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Mariánské Lázně, Poštovní 7  na příspěvkovou organizaci Domov mládeže 
a školní jídelna Mariánské Lázně, Klíčova 4 

Zodpovídá: Mgr. Petr Zenkl, ředitel příspěvkové organizace


13. Odepsání nákladů na zmařenou investici – Střední průmyslová škola, střední odborné učiliště stavební a učiliště, Královské Poříčí, Lázeňská 176

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  431/06/06

- souhlasí s odpisem zmařené investice u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, střední odborné učiliště stavební a učiliště, Královské Poříčí, Lázeňská 176 ve výši 91.770,- Kč
Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel příspěvkové organizace



14. Smlouva o finančním leasingu – Střední průmyslová škola, střední odborné učiliště stavební a učiliště, Královské Poříčí, Lázeňská 176

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  432/06/06

- konstatuje, že došlo ze strany ředitele PO Střední průmyslová škola, střední odborné učiliště stavební a učiliště, Královské Poříčí  k porušení dle § 35 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a přílohy č. 2 zřizovací listiny, hlava V, bod 1 – pravidla pro správu majetku kraje zřizovatele o schválení uzavření leasingové smlouvy před jejím podpisem, tím, že příspěvková organizace uzavřela dne 9.4.2004 leasingovou smlouvu č. 505990 s firmou Škofin s.r.o. Praha 
o finančním leasingu vozu Škoda Fabia Sedan Classic PLUS ve výši  339.642,- Kč v trvání 48 měsíců

-  ukládá radnímu Ing. Řezníčkovi projednat uvedené pochybení a snížení mimořádných odměn za minulé období  z důvodů výše uvedeného s ředitelem PO

- dodatečně schvaluje uzavření leasingové smlouvy příspěvkové organizaci SPŠ, SOU stavební 
a učiliště Královské Poříčí na nákup vozidla Škoda Fabia Sedan Classic v částce 339.642,- Kč včetně DPH 
Termín  kontroly: 27.7.2006
Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel příspěvkové organizace 



15. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.7.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  433/06/06

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.7.2006:

A. 	Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.  	Schválení programu jednání	
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.7.2006
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 13.7.2006	
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
	a) Zpráva kontrolního výboru 
5.	Návrh na rozdělení příspěvku kraje obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2006
6.	Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Skalná za účelem sdružení investičních prostředků na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) určené pro jednotku SDH Skalná
7.	Poskytnutí příspěvků pro místní akční skupiny v území Karlovarského kraje
8.	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2006
9.	Soutěž Vesnice roku 2006 - krajské kolo 
10.	Zřízení příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
11.	Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
12.	Schválení výsledků Koncesních řízení na tratě 142, 146 a 148
13.	Revokace usnesení č. ZK 29/04/03 – Stavba „III/00630 Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“
14.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Kraslice na akci „Festival Big Bandových orchestrů“ a Městu Cheb na vybudování památníku
15.	Poskytnutí příspěvku na likvidaci škod způsobených na majetku obcí na území Karlovarského kraje
16.	Informace o dotacích ve školství za I. pololetí roku 2006
17.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 785/2 a část pozemkové parcely č. 810 v k.ú. Hory u Oloví
18.	Bezúplatné  nabytí  nemovitostí  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje –  p.p.č. 179/1,  část  p.p.č. 208/3 a 374/1 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou
19.	Revokace části usnesení č. ZK 20/02/04 ze dne 5.2.04 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje a bezúplatné nabytí nemovitosti do majetku Karlovarského kraje v k.ú. Loket
20.	Revokace usnesení č. ZK 98/04/05 ze dne 21.4.05 – Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – p.p.č. 658/6 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé
21.	Revokace usnesení č. ZK 99/04/05 ze dne 21.4.05 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Lesů ČR, s.p. a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku Karlovarského kraje
22.	Revokace usnesení č. ZK 50/03/05 ze dne 10.3.05 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje
23.	Revokace usnesení č. ZK 51/03/05 ze dne 10.3.05 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Lesů ČR, s.p. a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku Karlovarského kraje
24.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nová Role a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nová Role do majetku Karlovarského kraje
25.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje
26.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3969 v k.ú. Sokolov
27.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 432/1 v k.ú. Horní Lažany u Lipové
28.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – garáže bez čp/če  na stavební parcele č. 7403 v k.ú. Cheb
29.	Účast Karlovarského kraje na přijetí úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu čp.1034 a čp.1033 v Karlových Varech na financování rekonstrukce společných částí domu
30.	Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině pro Krajské muzeum Sokolov, příspěvkovou organizaci
31.	Výstupy projektu Phare 2003 - RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji
32.	Zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče v bytě pěstouna, Karlovy Vary, Plešivecká č. 5
33.	Příspěvek obecně prospěšné společnosti Horní hrad
34.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
35.	Zásady pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
36.	Schválení financování projektů na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2006
37.	Financování projektu „Thomas – rekonstrukce a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
38. 	Informace o hospodaření nemocnic v roce 2005

39.	Různé
Zodpovídá: Ing. Jan Šnajdr, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



16. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění úklidových prací a služeb 
v objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje“
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  434/06/06

- schvaluje realizaci výběrového řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 40/2004 Sb. 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zajištění úklidových prací a služeb v objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritérium a jeho váhu pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění úklidových prací a služeb v objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek :
- člen:  RNDr. Petr Horký		- náhradník:  Ing. Jan Zborník
- člen:  Mgr. Ellen Volavková	- náhradník:  Ing. Jiří Behenský
- člen:  Ing. Kamil Řezníček	- náhradník:  Ing. Jiří Červenka
- člen:  Tomáš Hybner		- náhradník:  Ing. Jiří Mutinský
- člen:  Ing. Jan Šnajdr		- náhradník:  Ing. Radek Havlan
Termín kontroly:  9.11.2006

Zodpovídá:  Ing. Jan Šnajdr, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



17. Zastupování kraje jako žalovaného před soudem v řízení o žalobě Davida Leitnera

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  435/06/06

- rozhoduje o udělení plné moci JUDr. Beátě Burianové, advokátce se sídlem v Mariánských Lázních, Hlavní 161, k zastupování Karlovarského kraje v řízení před Okresním soudem v Chebu o žalobě Davida Leitnera, bytem 10 New Hall Road, Manchester, Velká Británie, o povinnosti uzavřít dohodou o vydání věci, vedeném pod sp. zn. 13 C 256/2000, dle návrhu 

- ukládá odboru majetkoprávnímu informovat radu pravidelně dvakrát ročně vždy k 30.6 a 31.12. roku o průběhu řízení na základě zpráv právního zástupce  kraje
Termín kontroly: 7.12.2006
Zodpovídá: JUDr. Josef Král, pověřený vedením odboru majetkoprávního


18. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – SOU keramické a sklářské, Karlovy Vary a SPŠ keramická, Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  436/06/06

- schvaluje změnu majetkového správce těchto nemovitostí:

	budova č.p. 303 – jiná stavba na st.p.č. 325

budova č.p. 339 – jiná stavba na st.p.č. 360
st.p.č. 325 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m2
st.p.č. 360 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 711 m2
st.p.č. 1193 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2
	p.p.č. 129/1 - ostatní plocha a nádvoří o výměře 7320 m2

to vše v  kat.území Stará Role a obci Karlovy Vary, formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi SOU keramickým a sklářským a U, Karlovy Vary, se sídlem Závodu míru 144, 360 17  Karlovy Vary, IČ 00574601, zastoupeným Ing. Jiří Rezkem, ředitelem (jako organizace předávající na straně jedné) a Střední průmyslovou školou keramickou Karlovy Vary, se sídlem nám. 17. listopadu 12, 360 05  Karlovy Vary, 
IČ 00077135, zastoupenou Ing. Kamilem Bursíkem, ředitelem (jako organizace přijímající na straně druhé) 

- ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit realizaci zápisu změny v katastru nemovitostí
Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: JUDr. Josef Král, pověřený vedoucí majetkoprávního odboru



19. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – SOU řemesel Cheb, ISŠ Cheb a SOŠ Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  437/06/06

- schvaluje změnu majetkového správce těchto nemovitostí:

	budova č.p. 42 – objekt k bydlení na st.p.č. 38

budova č.p. 43 – jiná stavba na st.p.č. 40
st.p.č. 38 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 472 m2
st.p.č. 40 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 413 m2
p.p.č. 123 – ostatní plocha o výměře 1116 m2

to vše v  kat.území Aš a obci Aš, formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Středním odborným učilištěm řemesel, Cheb, se sídlem Komenského 29, 350 02  Cheb, IČ 00668486, zastoupeným Ing. Janem Pudou, ředitelem (jako organizace předávající na straně jedné) a Integrovanou střední školou Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11  Cheb, IČ 00077461, zastoupenou Ing. Janem Kotem, ředitelem (jako organizace přijímající na straně druhé)

- schvaluje změnu majetkového správce těchto nemovitostí:

	budova bez čp/če – garáž na st.p.č. 3246

budova bez čp/če – garáž na st.p.č. 3247
budova č.p. 99 – objekt k bydlení na st.p.č. 517/1
budova č.e. 402 – garáž na st.p.č. 3245
budova č.p. 523 – objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 538/1
budova č.p. 1718 – objekt k bydlení na st.p.č. 1693
st.p.č. 3246 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2
st.p.č. 3247 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2
st.p.č. 517/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2315 m2
st.p.č. 3245 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2
st.p.č. 538/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1797 m2
st.p.č. 1693 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1772 m2
st.p.č. 538/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2

to vše v  kat.území Cheb a obci Cheb, formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Střední odbornou školou, Cheb, se sídlem Baltazara Neumanna 1, 350 11  Cheb, IČ 47723360, zastoupenou Mgr. Dagmar Halovou, ředitelkou (jako organizace předávající na straně jedné) a Integrovanou střední školou Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11  Cheb, IČ 00077461, zastoupenou Ing. Janem Kotem, ředitelem (jako organizace přijímající na straně druhé) 

- ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit realizaci zápisu změny v katastru nemovitostí
Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: JUDr. Josef Král, pověřený vedoucí majetkoprávního odboru



20. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – SOU automobilní a strojírenské a U, Ostrov a SPŠ Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  438/06/06

- schvaluje změnu majetkového správce těchto nemovitostí:

	budova bez čp/če – stavba občanského vybavení na st.p.č. 93/4

budova č.p. 70 – stavba technického vybavení na st.p.č. 93/2
st.p.č. 93/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3842 m2
st.p.č. 93/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 884 m2
vše v  kat.území Dolní Žďár u Ostrova a obci Ostrov

	budova č.p. 716 – objekt k bydlení na st.p.č. 801

st.p.č. 801 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 470 m2
vše v  kat.území Ostrov nad Ohří a obci Ostrov

formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi SOU automobilním a strojírenským a U, Ostrov, se sídlem Dolní Žďár 43, 363 29  Ostrov, IČ 00574597, zastoupeným Mgr. Stanislavem Novotným, ředitelem (jako organizace předávající na straně jedné) a Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11  Ostrov, IČ 70845425, zastoupenou Ing. Závišem Kulíkem, ředitelem (jako organizace přijímající na straně druhé) 

- ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit realizaci zápisu změny v katastru nemovitostí
Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: JUDr. Josef Král, pověřený vedoucí majetkoprávního odboru



21. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – SOU lesnické, OU a U, Abertamy a SOŠ a SOU Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  439/06/06

- schvaluje změnu majetkového správce těchto nemovitostí:

	budova č.p. 27 – objekt lesního hospodářství na st.p.č.  4

budova č.p. 28 – objekt lesního hospodářství na st.p.č. 6
budova č.p. 31 – objekt lesního hospodářství na st.p.č. 2/1
budova č.p. 265 – objekt k bydlení na st.p.č. 471
budova č.p. 286 – objekt lesního hospodářství na st.p.č. 503
budova č.p. 474 – objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 794 a st.p.č. 795 
st.p.č. 4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 757 m2
st.p.č. 6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 562 m2
st.p.č. 2/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 163 m2
st.p.č. 471 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2
st.p.č. 503 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 222 m2
st.p.č. 794 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 919 m2
st.p.č. 795 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 106 m2
p.p.č. 149/1 - zahrada o výměře 139 m2
p.p.č. 167/1 - ostatní plocha o výměře 984 m2
p.p.č. 273/5 - ostatní plocha o výměře 8595 m2
p.p.č. 273/6 - ostatní plocha o výměře 3201 m2 
	p.p.č. 273/7 – ostatní plocha o výměře 100 m2
p.p.č. 273/8 - ostatní plocha o výměře 56 m2
p.p.č. 280/8 – ostatní plocha o výměře 218 m2
st.p.č. 742 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2

to vše v  kat.území Abertamy a obci Abertamy, formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Středním odborným učilištěm lesnickým, Odborným učilištěm a Učilištěm, Abertamy, se sídlem Hornická 286, 362 35 Abertamy, IČ 00077542, zastoupeným Mgr. Jarmilou Štěchovou, ředitelkou (jako organizace předávající na straně jedné) a Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, se sídlem Husova 600, 362 21  Nejdek, IČ 00077526, zastoupeným PaedDr. Pavlem Maříkem, ředitelem (jako organizace přijímající na straně druhé) 

- ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit realizaci zápisu změny v katastru nemovitostí

Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: JUDr. Josef Král, pověřený vedoucí majetkoprávního odboru



22. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – SOU Mariánské Lázně a Hotelová škola Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  440/06/06

- schvaluje změnu majetkového správce těchto nemovitostí:

	budova č.p. 60 – objekt k bydlení na st.p.č.  82/1

budova č.p. 620 – objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 433/2
budova č.p. 711 – jiná stavba na st.p.č. 237/2
st.p.č. 82/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 401 m2
st.p.č. 433/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 988 m2
st.p.č. 237/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2 
	st.p.č. 911/55 – ostatní plocha o výměře 155 m2
st.p.č. 911/62 - ostatní plocha o výměře 315 m2

to vše v  kat.území Mariánské Lázně a obci Mariánské Lázně, formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Středním odborným učilištěm, Mariánské Lázně, se sídlem Poštovní 7, 353 01  Mariánské Lázně, IČ 00518891, zastoupeným Mgr. Petrem Zenklem, ředitelem (jako organizace předávající na straně jedné) a Hotelovou školou Mariánské Lázně, se sídlem Komenského 449, 353 25  Mariánské Lázně, IČ 00077119, zastoupenou Ing. Jiřím Chumem, ředitelem (jako organizace přijímající na straně druhé) 

- ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit realizaci zápisu změny v katastru nemovitostí
Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: JUDr. Josef Král, pověřený vedoucí majetkoprávního odboru



23. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – Obchodní akademie Mariánské Lázně a Gymnázium Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  441/06/06

- schvaluje změnu majetkového správce těchto nemovitostí:

	budova č.p. 412 – objekt k bydlení na st.p.č. 401
	st.p.č. 401 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 666 m2


to vše v  kat.území Mariánské Lázně a obci Mariánské Lázně, formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Obchodní akademií, Mariánské Lázně, se sídlem Lužická 412, 353 24  Mariánské Lázně, IČ 47723408, zastoupenou Mgr. Ladislavem Jíšou, ředitelem (jako organizace předávající na straně jedné) a Gymnáziem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 355, 353 69  Mariánské Lázně, IČ 47723394, zastoupeným Mgr. Jaroslavem Smazalem, ředitelem (jako organizace přijímající na straně druhé) 
- ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit realizaci zápisu změny v katastru nemovitostí
Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: JUDr. Josef Král, pověřený vedoucí majetkoprávního odboru



24. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací – SPŠ, SOU stavební a U, Královské Poříčí a ISŠTE Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  442/06/06

- schvaluje změnu majetkového správce těchto nemovitostí:

	budova bez čp/če – objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 201

budova č.p. 172 – objekt k bydlení na st.p.č. 200
budova č.p. 175 - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 202
budova č.p. 177 - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 181/1
budova č.p. 176 - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 199
st.p.č. 201 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 127 m2
st.p.č. 200 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2
st.p.č. 202 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 781 m2
st.p.č. 181/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1426 m2
st.p.č. 199 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1749 m2
p.p.č. 104/1 - ostatní plocha o výměře 595 m2
p.p.č. 180/1 - ostatní plocha o výměře 170 m2
p.p.č. 180/3 - ostatní plocha o výměře 106 m2
p.p.č. 231/3 – ostatní plocha o výměře 420 m2 
to vše v  kat.území Královské Poříčí a obci Královské Poříčí

	pozemek p.č. 1062/3 ZE – o výměře 7 m2

pozemek p.č. 1062/4 ZE – o výměře 5 m2 
to vše v  kat.území Horní Slavkov a obci Horní Slavkov

formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Střední průmyslovou školou, Středním odborným učilištěm stavebním a U, Královské Poříčí, se sídlem Lázeňská 176, 357 41  Královské Poříčí, IČ 00175811, zastoupeným Mgr. Vidorem Mandelíkem, ředitelem (jako organizace předávající na straně jedné) a Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou, Sokolov, se sídlem Jednoty 1620, 356 11  Sokolov, IČ 49766929, zastoupenou PaedDr. Josefem Novotným, ředitelem (jako organizace přijímající na straně druhé) 

- ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit realizaci zápisu změny v katastru nemovitostí
Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: JUDr. Josef Král, pověřený vedoucí majetkoprávního odboru




25. Prodej movitého majetku Karlovarského kraje z poboček Krajské knihovny Karlovy Vary městu Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  443/06/06

- schvaluje prodej movitého majetku Karlovarského kraje ve správě Krajské knihovny Karlovy Vary, který je vybavením poboček knihovny, Městu Karlovy Vary, za cenu zjištěnou znaleckým posudkem č. 1096/2006, ze dne 12.6.2006, soudním znalcem JUDr. Martou Kšandovou. Cena nábytku je 1.050.379,00 Kč. Cena počítačové techniky ve výši 50 % souhrnné pořizovací ceny tj. 1.190.666,00 Kč. Celkem částka 2.241.045,- Kč.
Termín kontroly:   27.7.2006
Zodpovídá: Ing. Eva Žáková, ředitelka Krajské knihovny Karlovy Vary



26. Účast Karlovarského kraje na přijetí úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu 
čp. 1034 a čp. 1033 v Karlových Varech na financování rekonstrukce společných částí domu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  444/06/06

- souhlasí s  vydáním souhlasného stanoviska pro Společenství vlastníků domu čp.1034 a čp.1033 v Karlových Varech k přijetí úvěru ve výši 2.000.000 mil.Kč na provedení rekonstrukce společných částí domu a na vybudování domovního výtahu.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  vydání souhlasného stanoviska pro Společenství vlastníků domu čp.1034 a čp.1033 v Karlových Varech k přijetí úvěru ve výši 2.000.000 mil.Kč na provedení rekonstrukce společných částí domu a na vybudování domovního výtahu.

- ukládá řediteli Středního odborného učiliště stravování a služeb, Karlovy Vary, Ondřejská 56 vydat  Společenství vlastníků domu čp.1034 a 1033 v Karlových Varech souhlasné stanovisko k přijetí úvěru ve výši 2.000.000 mil.Kč na provedení rekonstrukce společných částí domu a na vybudování domovního výtahu.
Termín kontroly: 7.12.2006
Zodpovídá: RNDr. Jiří Neumann, ředitel Středního odborného učiliště stravování a služeb, Karlovy Vary



27. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – garáže bez čp/če  na stavební parcele 
č. 7403 v k. ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  445/06/06

- souhlasí  a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 7403, včetně stavební parcely č. 7403 o výměře 18 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a panem MUDr. Jánem Cabadajem a paní Margitou Cabadajovou (jako kupující na straně druhé) do společného jmění manželů, za cenu 51.000,-- Kč
Termín kontroly: 5.10.2006

Zodpovídá: JUDr. Josef Král, pověřený vedoucí majetkoprávního odboru



28. Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům  p.p.č. 458 a p.p.č. 463  k. ú. Dolní Žďár u Ostrova a zánik věcného břemene ke st.p.č. 93/1 k. ú. Dolní Žďár u Ostrova

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



29. Výstupy projektu Phare 2003 - RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb 
v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  446/06/06

- schvaluje výstupy z projektu  Phare 2003 –RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji a to: Analýzu rozvojových plánů zařízení sociálních služeb, Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007-2017, Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji – Výstupy projektu Phare  2003

- doporučuje realizovat výstupy z projektu  Phare 2003 –RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji a to:  Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007-2017, rozvojové plány zařízení sociálních služeb, které zřizuje KK, které byly zpracovány v rámci projektu viz bod II. písm.b) důvodové zprávy

- bere na vědomí Analýzu závěrečných zpráv z procesu sebehodnocení

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
	schválit výstupy z projektu  Phare 2003 –RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji: Analýzu rozvojových plánů zařízení sociálních služeb, Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007-2017, Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji – Výstupy projektu Phare 2003.
	realizovat výstupy z projektu Phare 2003 –RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji, a to:  Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007-2017, rozvojové plány zařízení sociálních služeb, které zřizuje KK, které byly zpracovány v rámci projektu viz bod II. písm.b) důvodové zprávy
	vzít na vědomí Analýzu závěrečných zpráv z procesu sebehodnocení

 
Termín kontroly: 9.11.2006
Zodpovídá: Mgr. Ellen Volavková, uvolněná členka zastupitelstva 



30. Schválení statutárního zástupce ředitele příspěvkové organizace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské č.p. 2, Pošta Ostrov 363 01

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  447/06/06

- schvaluje s účinností od 1.7.2006 paní  Ivu Příhodovou jako statutárního zástupce  ředitele Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské č.p.2, pošta Ostrov 363 01
Termín kontroly: 7.9.2006
Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 



31. Zrušení výběrového řízení „Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje ve Žluticích“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  448/06/06

- schvaluje zrušení výběrového řízení na dodavatele zakázky „Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje ve Žluticích“ vyhlášené usnesením č. RK 75/02/06 ze dne 2. 2. 2006
Zodpovídá: Ing. Josef Bernátek, vedoucí odboru zdravotnictví



32. Návrh Zásad pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  449/06/06

- souhlasí s  návrhem Zásad pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Zásad pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 


33. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  450/06/06

- schvaluje poskytnutí částky 171.050,- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeném v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 1.267.515,- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeném v tabulce č. 2 důvodové zprávy

Termín kontroly:  27.7.2006
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 


34. Návrh Pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje předkládaných Evropské komisi k notifikaci na léta 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  451/06/06

- schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství, platná od roku 2007, která tvoří přílohu č. 1

- schvaluje předložené vyplněné notifikační formuláře dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem notifikačních formulářů dle návrhu

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství pravidla v tomto znění předložit ke schválení Evropské Komisi v Bruselu prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR
        
Termín kontroly:  7.12.2006
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 


35. Jmenování vedoucího majetkoprávního odboru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  452/06/06

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů PhDr. Mgr. Vratislava Smoleju do funkce vedoucího majetkoprávního odboru dnem 1.7.2006

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním
Termín kontroly: 27.7.2006
Zodpovídá: Miroslav Očenášek, vedoucí odboru kancelář ředitele




36 a) Projekt Partnerství pro budoucnost 2 - jmenování partnerů projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  453/06/06

- jmenuje partnery projektu Partnerství pro budoucnost 2:

	Úřad práce Karlovy Vary
	Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s.

Regionální hospodářská komora Poohří

- jmenuje členy Projektového týmu projektu Partnerství pro budoucnost 2:

	Ing. Jan Zborník, 1. náměstek hejtmana

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Jiří Novák, ředitel Úřadu práce Karlovy Vary
	Mgr. Jan Musil, ředitel Pedagogického a vzdělávacího centra Karlovarského kraje, o.p.s.
	p. Josef Písecký, ředitel Regionální hospodářské komory Poohří

- schvaluje návrh vzorové Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci pro projekt Partnerství pro budoucnost 2

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



36 b) Státní program podpory Severozápadních Čech – dotační titul č. 4 – návrh projektů pro Řídící výbor

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  454/06/06

- schvaluje seznam projektů Karlovarského kraje  dle návrhu

Termín kontroly: 27.7.2006
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


36 c) Smlouvy o závazku veřejné služby s drážními dopravci pro rok 2007
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  455/06/06

- bere na vědomí informaci o problematice uzavření smlouvy na zajištění závazku veřejné služby regionální drážní dopravou v souvislosti s nabytím účinnosti zákonů č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách a č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
- souhlasí s realizací výběrového řízení k uzavření smlouvy o závazku veřejné služby regionální drážní dopravou, které bude provedeno postupem analogickým otevřenému jednacímu řízení definovaným v zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

36 d) Odpověď Rozvojovému dopravnímu svazu na dopis ze dne 26.5.2006
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  456/06/06

- souhlasí s návrhem  odpovědi na dopis Rozvojového dopravního svazu ze dne 26.5.2006 ve věci připomínek autobusových dopravců k uzavírání dodatků ke  smlouvám o závazku veřejné služby na zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje autobusovou dopravou pro rok 2006
- pověřuje 1. náměstka hejtmana, pana Ing. Jana Zborníka, odesláním odpovědi na dopis Rozvojového dopravního svazu ze dne 26.5.2006
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

36 e) Odejmutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  457/06/06

- schvaluje odejmutí osobního příplatku Mgr. Janu Klikarovi, řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary v plné výši, a to na dobu dvou měsíců, v nichž nebude pobírat náhrady platu nebo dávky nemocenského pojištění 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly související s odejmutím osobního příplatku   

Termín kontroly:  27.7.2006  
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



36 f) Informace o postupu příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Mariánské Lázně při řešení pracovněprávního vztahu se zaměstnancem 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  458/06/06

- bere na vědomí  informaci o výsledku soudního sporu příspěvkové organizace Dětský domov 
a školní jídelna Mariánské Lázně o neplatnost výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnanci organizace a o dalším jejím postupu v této věci  
 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



36 g) Poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  459/06/06

- schvaluje poskytnutí odměny RNDr. Zdeňku Papežovi, řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech za uspořádání XXVIII. celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti, ve výši 30.000,- Kč
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s poskytnutím odměny
Termín kontroly: 10.7.2006 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu


36 h) Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního řízení při poskytování neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím a územním samosprávným celkům na zajištění pobytu 
a poskytnutí péče účastníkům národního boje za osvobození a válečným veteránům v jimi zřízených (provozovaných) ústavech sociální péče

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  460/06/06

- souhlasí s podáním žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí státní dotace v roce 2006 z  dotačního programu Ministerstva obrany Podpora péče poskytovaná nositelům osvědčení dle zákonů č. 255/1946 Sb., a č.170/2002 Sb.
 
- doporučuje předložit projekt Domova - penzionu pro důchodce v Lázních Kynžvart s názvem Poskytnutí zlepšených podmínek pobytu a nadstandardní úrovně poskytování sociálních služeb oprávněným osobám podle zákona do dotačního programu

- ukládá ředitelce Domova - penzionu pro důchodce v Lázních Kynžvart Ing. Lence Wohlrabové plnit úkoly spojené s realizací projektu s názvem Poskytnutí zlepšených podmínek pobytu a nadstandardní úrovně poskytování sociálních služeb oprávněným osobám podle zákona

Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova – penzionu pro důchodce v Lázních Kynžvart



36 i) Zvyšování kompetencí manažerů pro rozvoj lidských zdrojů v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  461/06/06

- souhlasí s uskutečněním specializované návštěvy třinácti manažerů pro rozvoj lidských zdrojů  
(4 zástupci kraje, 9 ředitelů škol) se zaměřením na střední odborné školství v Irsku s celkovými náklady 470 000 Kč, z toho  250 000 Kč bude hrazeno z rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2006, ostatní (30 % nákladů na pobyt, stravné a kapesné ředitelů škol) bude hrazeno z rozpočtu  příslušných středních škol

Termín kontroly: 7.9.2006 

Zodpovídá: Ing. arch. Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


