Usnesení z 32. mimořádného jednání RKK dne 14.8.2006
14.8.2006		Strana 1 (celkem 3)
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 32. mimořádného jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 14. srpna 2006 v sídle společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
v době od 9:00 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Ing. Mutinský, Mgr. Volavková, 
			Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 7 radních)
Omluven:		Ing. Červenka, Ing. Behenský
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Další zúčastnění:   	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Perutíková Pavlína
 


usnesení č.

A.   Volba ověřovatelů zápisu  
B.   Schválení programu jednání						
1.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 		RK  589/08/06
kraje, a.s.	
2.	Návrh Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných 		RK  590/08/06
ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu 
na programovací období 2007 - 2013
3. 	Výjimka z Pravidel pro nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným movitým 	RK  591/08/06
majetkem kraje
4. 	Stanovisko k seznamu žádostí o podporu z MZe – vodohospodářské akce 		RK  592/08/06
Karlovarského kraje a jejich zařazení do kategorií


								
						
	
			



    	 JUDr. Josef Pavel v. r.	         		         Mgr. Ellen Volavková v. r.
		 hejtman						ověřovatel
 	  Karlovarského kraje


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Ellen Volavkovou 
- RNDr. Petra Horkého



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program.



1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  589/08/06

- bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. za 1. pololetí 2006

- rozhoduje o vyplacení části pohyblivé odměny za 1. pololetí 2006 pro předsedu představenstva akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Ing. Martina Leichtera ve výši dle předloženého návrhu 

- rozhoduje o vyplacení části pohyblivé odměny za 1. pololetí 2006 pro místopředsedu představenstva akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Ing. Zdeňka Brázdu ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení části pohyblivé odměny za 1. pololetí 2006 pro člena představenstva akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. pana Milana Poláka ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení části pohyblivé odměny za 1. pololetí 2006 pro předsedu představenstva akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. pana Martina Čedíka ve výši dle předloženého návrhu


 Zodpovídá: Představenstvo společnosti ÚSKK, a.s.
                      Ing. Martin Leichter, Ing. Zdeněk Brázda, Milan Polák, Martin Čedík



2. Návrh Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programovací období 2007 - 2013 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  590/08/06

- bere na vědomí návrh Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programovací období 2007 - 2013

- schvaluje znění připomínek Karlovarského kraje k návrhu metodiky dle návrhu

- ukládá odboru regionálního rozvoje odeslat připomínky elektronicky na Ministerstvo financí, odbor Národní fond v požadovaném termínu, tj. do 14.8.2006

Termín kontroly: 19.10.2006

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



3. Výjimka z Pravidel pro nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným movitým majetkem kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  591/08/06

- schvaluje výjimku z  „Pravidel pro nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným movitým majetkem kraje“, v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem Karlovarského kraje, a to služebními automobily - Škoda Octavia Elegance 1,9 TDI, SPZ 1K2 04-02 a Renault Laguna SPZ KVM 48-04 tak, že tento majetek nebude nabízen příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje a bude úplatně převeden cizí osobě za cenu nejvyšší v místě a čase obvyklou

Termín kontroly:   5.10.2006

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



4. Stanovisko k seznamu žádostí o podporu z MZe – vodohospodářské akce Karlovarského kraje a jejich zařazení do kategorií 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  592/08/06

- schvaluje zařazení vodohospodářských staveb v Karlovarském kraji do kategorií dle varianty 2

- pověřuje Ing. Luboše Orálka k jednání s pracovníky Ministerstva zemědělství ČR o zařazení vodohospodářských staveb do programu financování

Termín kontroly: 19.10.2006

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


