Usnesení z 29. řádného jednání RKK dne 27.7.2006
27.7.2006		Strana 3 (celkem 19)
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 29. řádného jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 27. července 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:06 do 9:45 hodin 


Přítomni:              	Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Mgr. Volavková, Ing. Řezníček (celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Zborník
Omluveni:		JUDr. Pavel, Ing. Behenský, Ing. Mutinský, Ing. Orálek
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 


usnesení č.
A.   	 Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	 Schválení programu jednání	
					
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.7.2006		RK  508/07/06
2.	Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k výběrovému řízení v drážní 	staženo
osobní dopravě
3.	Uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu 	RK  509/07/06
Karlovarského kraje na podporu přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy)	
4.	Schválení výsledků hodnocení kvalifikace zájemců o účast v jednacím řízení 	staženo
k uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální 
drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 161 a 170 
5.	Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku - zisku za rok 2005 RK  510/07/06
společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
6.	Rozpočtové změny								RK  511/07/06
7.	Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Mateřská škola Nejdek	staženo
8.	Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2006 	RK  512/07/06
do 30.6.2006
9.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 	RK  513/07/06
obci Jindřichovice na likvidaci škod způsobených povodněmi v roce 2006
10.	Investičních příspěvek pro příspěvkovou organizaci Krajský dětský domov 	RK  514/07/06
pro děti do 3 let v Aši
11.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov důchodců 	RK  515/07/06
v Hranicích
12.	Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje		RK  516/07/06
13.	Informace o realizovaných smlouvách o zřízení věcného břemene od 1.1. 		RK  517/07/06
do 30.6.2006
14.	Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce 		RK  518/07/06
od 1.1.2006 do 30.06.2006
15.	Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé 	RK  519/07/06
na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě 
chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy 
katastrálního operátu
16.	Souhlas s pokácením dřevin na pozemkové parcele č. 1970/1 v k. ú. Karlovy 	RK  520/07/06
Vary - Střední  zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola 
Karlovy Vary
17.	Rozhodnutí o způsobu naložení s movitým majetkem spravovaným krajským 	RK  521/07/06
úřadem – Škoda Octavia
18.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – vozidla ve správě 	RK  522/07/06
příspěvkové organizace SOŠ logistická a SOU Dalovice
19.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK  523/07/06
rezervací a městských památkových zón 2006 - III. etapa
20.	Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2005	RK  524/07/06
21.	Akční plán krajské protidrogové strategie Karlovarského kraje na období 		RK  525/07/06
2005-2009
22.	Rozdělení hospodářského výsledku – zisku za rok 2005 - Nemocnice Karlovy 	RK  526/07/06
Vary spol. s r.o.
23.	Vypořádání ztráty za rok 2005 - Nemocnice Sokolov spol. s r.o.			RK  527/07/06
24.	Vypořádání ztráty za rok 2005 - Nemocnice Cheb spol. s r.o.			RK  528/07/06
25.	Vypořádání ztráty za období od 1.1. do 31.1.2006 - Nemocnice Karlovy Vary a.s.	RK  529/07/06
26.	Vypořádání ztráty za období od 1.1. do 31.1.2006 - Nemocnice Sokolov 		RK  530/07/06
spol. s r.o.
27.	Vypořádání ztráty za období od 1.1. do 31.1.2006 - Nemocnice Cheb spol. s r.o.	RK  531/07/06
28.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Horní hrad, 	RK  532/07/06
o.p.s.
29.	Změna části textu usnesení č. RK 321/04/06 – Schválení financování projektů 	RK  533/07/06
na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí 
a mládeže na rok 2006
30.	Změna nejvyššího povoleného počtu klientů speciálního pedagogického centra, 	RK  534/07/06
jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola 
a praktická škola Karlovy Vary
31.	Evaluace výsledků vzdělávání – schválení návrhu smlouvy o dílo a kupní 		RK  535/07/06
smlouvy
32.	Změna Volebního řádu pro volby do školských rad				RK  536/07/06
33.	Schválení poskytnutí příspěvků na financování spoluúčasti středních škol, 		RK  537/07/06
jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským 
krajem, ve schválených projektech v rámci SIPVZ v roce 2006
34.	Změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání a formách 		RK  538/07/06
vzdělávání střední školy, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace 
Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří
35.	Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové 		RK  539/07/06
organizace Střední škola živnostenská Sokolov
36.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 	RK  540/07/06
Gymnázium Cheb na uspořádání dějepisné soutěže pro žáky gymnázií
37.	Snížení osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Střední průmyslová 	RK  541/07/06
škola Loket
38.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „ISŠTE 	RK  542/07/06
Sokolov – Stavební úpravy a rekonstrukce zdravotní instalace v budově č. 3“ 


39.  a) Změna usnesení rady kraje č. RK 491/07/06 ze dne 10.7.2006			RK  543/07/06






                                                                                                 
Ing. Jan Zborník v. r.	Ing. Jiří Červenka v. r.    
  1. náměstek hejtmana	ověřovatel
Karlovarského kraje












































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Červenku
- RNDr. Petra Horkého



B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 39a)	- Změna usnesení rady kraje č. RK 491/07/06 ze dne 10.7.2006

Stažení:
bod č. 2)	- Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k výběrovému řízení v drážní osobní 		dopravě
bod č. 4)	- Schválení výsledků hodnocení kvalifikace zájemců o účast v jednacím řízení k uzavření 		smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní 			dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 		na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 161 a 170
bod č. 7)	- Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Mateřská škola Nejdek	



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.7.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  508/07/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.7.2006



2. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k výběrovému řízení v drážní osobní dopravě

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z jednání.



3. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  509/07/06

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

Termín kontroly: 14.9.2006 

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



4. Schválení výsledků hodnocení kvalifikace zájemců o účast v jednacím řízení k uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 161 a 170 

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z jednání.



5. Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku - zisku za rok 2005 společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  510/07/06

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, účetní závěrku a vytvoření kladného hospodářského výsledku – zisku ve výši 196 492,-- Kč

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, v souladu s ust. obchodního zákoníku a zakladatelské listiny, rozdělení zisku za rok 2005 ve výši 196 492,--Kč takto:
                                      9.900,- Kč přidělit do zákonného rezervního fondu
                                    20.000,- Kč přidělit do sociálního fondu společnosti
                                  166.592,- Kč ponechat jako nerozdělený zisk minulých let.

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.



6. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  511/07/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 160/2006
 - přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 75.000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů na pohonné hmoty, mýtné a cestovné v rámci projektu „ITACA“, který byl  podán v rámci 4. výzvy iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES.
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje ve výši ± 480.000,-- Kč, jedná se o upřesnění rozpočtových výdajů na rok 2006 výše uvedeného projektu

Rozpočtovou změnu č. 161/2006 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Karlovy Vary v celkové výši 30.400,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary  na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č. 162/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Sokolov ve výši 8.500,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Sokolov na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č. 163/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 13.060,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na akci jmenovitě vedenou v ISPROFIN – Krajská knihovna – multifunkční informační centrum regionu. Tento projekt byl podán v rámci 1. výzvy Společného regionálního operačního programu 3.1. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci výše uvedeného projektu.

Rozpočtovou změnu č.  164/2006
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v celkové částce ± 300.000,-- Kč. Finanční prostředky budou určeny k dalšímu přerozdělení pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na financování sociálních projektů v roce 2006. 

Rozpočtovou změnu č.  165/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 18.220,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2006 pro Zdravotnictví Toužim..

Rozpočtovou změnu č.  166/2006
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 907.000,-- Kč.  Finanční prostředky jsou určeny pro Město Karlovy Vary na podporu rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji.

Rozpočtovou změnu č.  167/2006
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 5.756,-- Kč. Původně plánovaná částka ve výši 290.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov důchodců v Hranicích na odstranění havárie čističky odpadních vod se změnila na částku ve výši 284.244,-- Kč. O tento rozdíl bude snížen rozpočet výše uvedené příspěvkové organizace a navýšena rezerva ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Rozpočtovou změnu č. 168/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Karlových Varech ve výši 5.500,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřené smlouvy

Rozpočtovou změnu č. 169/2006
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy ekonomického odboru do odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 2.000.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Územní zdravotnická  záchranná služba.

Rozpočtovou změnu č. 170/2006
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy ekonomického odboru do odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 3.000.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na navýšení investičního příspěvku ve výši 2.141.060,-- Kč a neinvestičního příspěvku ve výši 858.940,-- Kč příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Územní zdravotnické  záchranné službě na pořízení „Pohotovostní zásoby zdravotnického materiálu pro řešení letecké nehody a jiné hromadné nehody na letišti i mimo letiště na území Karlovarského kraje.“

Rozpočtovou změnu č. 171/2006
- přesun rozpočtových prostředků z odboru majetkoprávního do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 153.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odborná škola Ostrov na nákup pozemku v Dolním Žďáru

Rozpočtovou změnu č. 172/2006
- přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru do odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 195.000,-- Kč na příspěvek pro obecně prospěšnou společnost Horní hrad na odkanalizování objektu

Rozpočtovou změnu č. 173/2006 
- navýšení výdajů odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením financování z úvěru ve výši 271.125,40 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění 10 % krajského spolufinancování projektů cizích subjektů, schválených Regionální radou v rámci 1. výzvy Společného regionálního operačního programu, podopatření 4.2.2. – Podpora regionální a místní infrastruktury CR.

Rozpočtovou změnu č. 174/2006
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční výdaje ve výši ± 150.000,-- Kč na nákup ostatních služeb 

Rozpočtovou změnu č. 175/2006
- přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru do odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000,-- Kč na posílení položky služby školení a vzdělávání zastupitelů

Rozpočtovou změnu č.  176/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 210.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění rozvojového dotačního programu MŠMT „Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně“ pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 177/2006 
- navýšení příjmů a výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 3.870.766,-- Kč. Jedná se o vrácení finančních prostředků z nerealizované investiční akce za rok 2005 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nejdek. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu pedagogickou, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary  na výměnu oken.

Termín kontroly: 7.9.2006

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



7. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Mateřská škola Nejdek

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z jednání.

8. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2006 do 30.6.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  512/07/06

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1-6/2006

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



9. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 obci Jindřichovice na likvidaci škod způsobených povodněmi v roce 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  513/07/06

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 obci Jindřichovice na likvidaci škod způsobených povodněmi v roce 2006 v navrhovaném znění

- ukládá ekonomickému odboru realizovat následné kroky spojené s uzavřením smlouvy

Termín kontroly: 7.9.2006

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



10. Investičních příspěvek pro příspěvkovou organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let v Aši

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  514/07/06

- schvaluje investiční příspěvek ve výši 790.186,80 Kč pro příspěvkovou organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Vladivostocká 9, Aš na investiční akci s názvem „Výměna oken a dveří v budově ve Vladivostocké 9“

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



11. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov důchodců v Hranicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  515/07/06

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov důchodců v Hranicích, Krásňany 766 do výše 420.000,-- Kč na investiční akci „Rekonstrukce komunikace, stavba chodníků a parkovišť“

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



12. Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  516/07/06

- souhlasí s prominutím promlčených, nedobytných pohledávek a pohledávek za cizinci uvedených příspěvkových organizací Karlovarského kraje za podmínky, že jejich prominutí neovlivní plánovaný výsledek hospodaření za rok 2006:

	příspěvkové organizaci Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary

- pohledávky ve výši 346.359,72 Kč

	příspěvkové organizaci Domov důchodců v Perninku, Nádražní 268, Pernink

- pohledávka ve výši 2.025,- Kč

	příspěvkové organizaci Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří

- pohledávky ve výši 9.925,- Kč

	příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště stravování a služeb, Ondřejská 56, Karlovy Vary

- pohledávky ve výši 770.974,- Kč

	příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, Toužim

- pohledávku ve výši 4.673,60 Kč

	příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov

- pohledávky ve výši 106.062,50 Kč

	příspěvkové organizaci Dětský domov a školní jídelna, Palackého 101, Mariánské Lázně

- pohledávky ve výši 156.550,50 Kč

	příspěvkové organizaci Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov

- pohledávky ve výši 334.372,- Kč

	příspěvkové organizaci Krajské muzeum Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Cheb

- pohledávku ve výši 4.111,- Kč

	příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, Sokolov

- pohledávky ve výši 40.532,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí pohledávky ve výši 
761.362,- Kč příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště stravování a služeb, Ondřejská 56, Karlovy Vary

Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



13. Informace o realizovaných smlouvách o zřízení věcného břemene od 1.1. do 30.6.2006
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  517/07/06

- bere na vědomí informaci o zřízení věcných břemen k silničním pozemkům od 1.1.2006 do 30.6.2006 dle předloženého návrhu

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje



14. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce od 1.1.2006 do 30.06.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  518/07/06

- bere na vědomí informaci o nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce uzavřených od 01.01.2006 do 30.06.2006 na základě působnosti majetkoprávního odboru dle předloženého návrhu

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru majetkoprávního



15. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  519/07/06

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje



16. Souhlas s pokácením dřevin na pozemkové parcele č. 1970/1 v k. ú. Karlovy Vary - Střední  zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  520/07/06

- souhlasí s pokácením 2 ks stromů na pozemkové parcele č. 1970/1 v k.ú. Karlovy Vary, a to 1 ks bříza a 1 ks bahenní dub

- ukládá majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí o povolení kácení 2 ks stromů a náletových dřevin na p.p.č. 1970/1, k.ú. Karlovy Vary

Termín kontroly: 9.11.2006

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru



17. Rozhodnutí o způsobu naložení s movitým majetkem spravovaným krajským úřadem – Škoda Octavia

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  521/07/06

- schvaluje návrh majetkoprávního odboru a Likvidační komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem, naložit s movitým majetkem kraje, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje - havarovaným osobním automobilem  Škoda Octavia L&K, SPZ 1K2 26 02 tak, že bude převeden za úplatu třetí osobě, prostřednictvím zprostředkovatele prodeje ojetých vozidel

Termín kontroly:   5.10.2006

Zodpovídá:  PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru 
                      Ing. Jan Šnajdr, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



18. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – vozidla ve správě příspěvkové organizace SOŠ logistická a SOU Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  522/07/06

- schvaluje prodej movitého majetku - osobního automobilu Škoda Forman, formou zprostředkovatelské smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným SOŠ logistickou a SOU Dalovice, jako zájemcem na jedné straně a právnickou osobou Daniel Korčák s.r.o. Autobazar Hlavatý, jako zprostředkovatelem na straně druhé, za cenu 8.000,-Kč a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby s tím, že finanční prostředky, získané prodejem, po odečtení nákladů ve výši 1.000,-Kč za zprostředkování zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci

Termín kontroly:   7.9.2006
  
Zodpovídá: PaedDr. Vladimíra Štrynclová



19. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2006 - III. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  523/07/06

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis.Kč) v roce 2006 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci III. etapy v celkové výši  173 000,00  Kč, a to:



vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Římskokatolická farnost Cheb
   92 000,00 Kč 
Cheb, budova fary čp. 188, Kostelní náměstí 15
zhotovení oken, dveří, truhlářské opravy
Společenství vlastníků jednotek objektu domu Dlouhá 462/27, Cheb
   54 000,00 Kč 
Cheb, městský dům čp. 462, Dlouhá 27
oprava střechy
Ing. František Horský; Otto Kušníř
   27 000,00 Kč 
Cheb, městský dům čp. 441, Provaznická 13
oprava fasády a výměna oken

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis.Kč) v roce 2006 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci III.etapy v celkové výši   1 505 520,-  Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Cheb
         898 000,00 Kč 
Chebský hrad
dokončení zemních prací, rekonstrukce vstupu do paláce
Město Cheb
         300 000,00 Kč 
Cheb, Písečná brána čp. 91, Křížovnická 32
oprava fasády, oprava a výměna oken
Město Ostrov
150 000,00 Kč
Ostrov, areál zámku
spárování a konzervace přední a zadní strany pohledové zdi zvané „Velký muž“
Město Ostrov
157 520,00 Kč
Ostrov, Kostel sv. Jakuba Většího
obnova vnitřních omítek – restaurátorský průzkum

Termín kontroly: 5.10.2006

Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



20. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2005

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  524/07/06

- bere na vědomí Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2005

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 



21. Akční plán krajské protidrogové strategie Karlovarského kraje na období 2005-2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  525/07/06

- schvaluje Akční plán krajské protidrogové strategie Karlovarského kraje na období 2005-2009

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje

ke schválení Akční plán krajské protidrogové strategie Karlovarského kraje na období 2005-2009
	uložit odborům sociálních věcí, zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy, plnit úkoly vyplývající z aktivit Akčního plánu protidrogové strategie Karlovarského kraje na období 2005-2009

Termín kontroly: únor 2008

Zodpovídá: 
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Josef Bernátek, vedoucí odboru zdravotnictví 
Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy  



22. Rozdělení hospodářského výsledku – zisku za rok 2005 - Nemocnice Karlovy Vary spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  526/07/06

vykonávající působnost jediného společníka společnosti Nemocnice Karlovy Vary spol. s r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj

- schvaluje v souladu se zakladatelskou listinou společnosti a s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozdělení hospodářského výsledku – zisku za rok 2005 ve výši 267.458,29 Kč takto:
	příděl do zákonného rezervního fondu ve výši 10 % dosaženého zisku, tj.26.745,83 Kč, zaúčtováním ve prospěch účtu 42100 „Zákonný rezervní fond“,
	zbývajících 240.712,46 Kč převést do dalších let zaúčtováním ve prospěch účtu 42800 „Nerozdělený zisk minulých let“


Zodpovídá: Mgr. David Hanzl, předseda představenstva Nemocnice Karlovy Vary a.s.
                     MUDr. Jiří Štefan, místopředseda představenstva Nemocnice Karlovy Vary a.s.



23. Vypořádání ztráty za rok 2005 - Nemocnice Sokolov spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  527/07/06

vykonávající působnost jediného společníka společnosti Nemocnice Sokolov spol. s r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj

- schvaluje způsob vypořádání ztráty za rok 2005 ve výši 5.869.914,35 Kč takto:
-     nerozdělený zisk minulých let ve výši 2.907.039,46 Kč použít na úhradu  
	ztráty roku 2005 zaúčtováním uvedené částky na vrub účtu 42800,
-     o zbývajících 2.962.874,89 Kč snížit objem ostatních kapitálových fondů 
zaúčtováním na vrub účtu 41301 „Dary peněžní“

Zodpovídá: Mgr. David Hanzl, předseda představenstva Nemocnice Karlovy Vary a.s.
                     MUDr. Věra Procházková, členka představenstva Nemocnice Karlovy Vary a.s.



24. Vypořádání ztráty za rok 2005 - Nemocnice Cheb spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  528/07/06

vykonávající působnost jediného společníka společnosti Nemocnice Cheb spol. s r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj

- schvaluje způsob vypořádání ztráty za rok 2005 ve výši 6.013.139,17 Kč takto: 
	nerozdělený zisk minulých let ve výši 17.819,86 Kč použít na úhradu   ztráty roku 2005 zaúčtováním uvedené částky na vrub účtu 42800,

o zbývajících 5.995.319,31 Kč snížit objem ostatních kapitálových fondů zaúčtováním ztráty na vrub účtu 41301 „Dary peněžní“
         
Zodpovídá: Mgr. David Hanzl, předseda představenstva Nemocnice Karlovy Vary a.s.
                     MUDr. Ilja Horník, člen představenstva Nemocnice Karlovy Vary a.s.



25. Vypořádání ztráty za období od 1.1. do 31.1.2006 - Nemocnice Karlovy Vary a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  529/07/06

vykonávající působnost jediného akcionáře společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj

- schvaluje způsob vypořádání ztráty za období od 1. 1. 2006 do 31. 1. 2006 ve výši 61.680,02 Kč takto: 
	nerozdělený zisk minulých let ve výši 397.068,35 Kč použít na úhradu ztráty           za období od 1. 1. do 31. 1. 2006 zaúčtováním částky 61.680,02 Kč na vrub účtu 42800


Zodpovídá: Mgr. David Hanzl, předseda představenstva Nemocnice Karlovy Vary a.s.
                     MUDr. Jiří Štefan, místopředseda představenstva Nemocnice Karlovy Vary a.s.



26. Vypořádání ztráty za období od 1.1. do 31.1.2006 - Nemocnice Sokolov spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  530/07/06

vykonávající působnost jediného společníka společnosti Nemocnice Sokolov spol. s r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj

- schvaluje způsob vypořádání ztráty za období od 1. 1. 2006 do 31. 1. 2006 ve výši 2.640.290,03 Kč takto:
	ztrátu uhradit snížením objemu ostatních kapitálových fondů zaúčtováním   

                                                 ztráty na vrub účtu 41301 „Dary peněžní“

Zodpovídá: Mgr. David Hanzl, předseda představenstva Nemocnice Karlovy Vary a.s.
                     MUDr. Věra Procházková, členka představenstva Nemocnice Karlovy Vary a.s.



27. Vypořádání ztráty za období od 1.1. do 31.1.2006 - Nemocnice Cheb spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  531/07/06

vykonávající působnost jediného společníka společnosti Nemocnice Cheb spol. s r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj

- schvaluje způsob vypořádání ztráty za období od 1. 1. 2006 do 31. 1. 2006 ve výši 906.135,62 Kč takto: 
	ztrátu uhradit snížením objemu ostatních kapitálových fondů zaúčtováním ztráty na vrub účtu 41301 „Dary peněžní“


Zodpovídá: Mgr. David Hanzl, předseda představenstva Nemocnice Karlovy Vary a.s.
                     MUDr. Ilja Horník, člen představenstva Nemocnice Karlovy Vary a.s.



28. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Horní hrad, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  532/07/06

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a obecně prospěšnou společností Horní hrad ve znění dle návrhu

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



29. Změna části textu usnesení č. RK 321/04/06 – Schválení financování projektů na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  533/07/06

- mění ve smyslu důvodové zprávy v bodě a) schvalovací a v souhlasící části usnesení č. RK 321/04/06 ze dne 27. dubna 2006 text „Programu MŠMT na podporu společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2006“ na „Programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2006“

Termín kontroly: 14.9.2006 

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


30. Změna nejvyššího povoleného počtu klientů speciálního pedagogického centra, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  534/07/06

- schvaluje s účinností od 1. září 2006 změnu nejvyššího povoleného počtu klientů speciálního pedagogického centra, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, ze 700 na 1 100  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 14.9.2006

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



31. Evaluace výsledků vzdělávání – schválení návrhu smlouvy o dílo a kupní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  535/07/06

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo a kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem a firmou www. scio, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, dle příloh zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit obě smlouvy k podpisu
hejtmanovi a realizovat úkoly z nich vyplývající
	
Termín kontroly: 14.9.2006
	
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



32. Změna Volebního řádu pro volby do školských rad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  536/07/06

- vydává s účinností od 1. srpna 2006 dodatek Volebního řádu pro volby do školských rad vydaného usnesením rady kraje č. RK 430/06/05, dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatek Volebního řádu pro volby do školských rad k podpisu hejtmanovi a informovat ředitele škol o vydání tohoto dodatku  

Termín kontroly: 14.9.2006

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



33. Schválení poskytnutí příspěvků na financování spoluúčasti středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, ve schválených projektech v rámci SIPVZ v roce 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  537/07/06

- schvaluje poskytnutí příspěvků na financování spoluúčasti středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, ve schválených projektech v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2006 ve výši 1 403 691,-- Kč dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy  předložit  smlouvy  o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k  podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 5.10.2006

Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 



34. Změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání a formách vzdělávání střední školy, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  538/07/06

- schvaluje s účinností od 1. září 2006 u střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří, změnu nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání:  

33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba, denní forma vzdělávání     	z 30 na 60 žáků
64-41-L/524 Podnikání, denní forma vzdělávání			        		z 60 na 120 žáků

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu  realizovat veškeré úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení
	
Termín kontroly: 14.9.2006

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



35. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  539/07/06

- schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov včetně znění oznámení dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje realizovat veškeré úkoly spojené s přípravou a organizací konkursního řízení 

Termín kontroly: 7.12.2006  

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



36. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb na uspořádání dějepisné soutěže pro žáky gymnázií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  540/07/06

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb ve výši 15.000,-- Kč na uspořádání dějepisné soutěže pro žáky gymnázií 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi
            
Termín kontroly: 14.9.2006 

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



37. Snížení osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  541/07/06

- schvaluje snížení osobního příplatku Ing. Daně Krulišové, ředitelce příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket, a to na dobu tří měsíců, v nichž nebude pobírat náhrady platu nebo dávky nemocenského pojištění, ve výši dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly související se snížením osobního příplatku   

Termín kontroly: 14.9.2006 

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



38. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „ISŠTE Sokolov – Stavební úpravy a rekonstrukce zdravotní instalace v budově č. 3“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  542/07/06

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „ISŠTE Sokolov – Stavební úpravy a rekonstrukce zdravotní instalace v budově č.3“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče LAJKA spol s r.o. s nabídkovou cenou 3.358.961,- Kč včetně DPH.

- pověřuje pana PaedDr. Josefa Novotného, ředitele ISŠTE Sokolov, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže LAJKA spol s r.o. s nabídkovou cenou 3.358.961,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 23.11.2006

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace



39a) Změna usnesení rady kraje č. RK 491/07/06 ze dne 10.7.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  543/07/06

- mění usnesení rady kraje č. RK 491/07/06 ze dne 10.7.2006 tak, že v 1. odstavci „souhlasí“ vypouští slova „Idy Kelarové“

Termín kontroly: leden 2007

Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 


