Usnesení z 33. mimořádného jednání RKK dne 24.8.2006
24.8.2006		Strana 1 (celkem 4)
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 33. mimořádného jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 24. srpna 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:00 do 8:30 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Ing. Mutinský, Ing. Řezníček 				(celkem 5 radních)
Omluven:		Ing. Zborník, Ing. Červenka, Mgr. Volavková, Ing. Orálek 
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Další zúčastnění:   	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál, Ing. Uhříček
Zapisovatelka:      	Doležalová Jitka



usnesení č.

A.   Volba ověřovatelů zápisu  
B.   Schválení programu jednání
1.    Jmenování a stanovení platu řediteli příspěvkové organizace – Agentura 		RK 593/08/06
       projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
2.    Projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“		RK 594/08/06
       – schválení realizace a předfinancování projektu
3.    Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na činnost a provoz 		RK 595/08/06
 Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska a Informačního centra pro mládež
4.    Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení 	RK 596/08/06
       FOTBAL BEZ HRANIC česko-německá fotbalová škola na projekt „FOTBAL 
       BEZ HRANIC česko-německá fotbalová škola“
5.    Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě střední školy, jejíž činnost vykonává 	RK 597/08/06
       příspěvková organizace Gymnázium Cheb
					

								
						
	
			



    	 JUDr. Josef Pavel v. r.	         		               Ing. Jiří Mutinský v. r.
		 hejtman						ověřovatel
 	  Karlovarského kraje
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Mutinského
- RNDr. Petra Horkého


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program.



1. Jmenování a stanovení platu řediteli příspěvkové organizace – Agentura projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  593/08/06

- jmenuje  do funkce ředitele příspěvkové organizace – Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje  Ing. Petra Uhříčka s účinností od 2.10.2006

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace –  Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje Ing. Petru Uhříčkovi ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu  realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu



2. Projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ – schválení realizace 
a předfinancování projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  594/08/06

- schvaluje předložení žádosti o poskytnutí grantu na projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ do grantového schématu „Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty 2005-2006“ v rámci Společného regionálního operačního programu, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

- pověřuje Krajské muzeum Sokolov, příspěvkovou organizaci předložením žádosti o poskytnutí grantu do grantového schématu „Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty 2005-2006“ na projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ v zastoupení za Karlovarský kraj

- souhlasí s realizací projektu a s celkovými náklady projektu 


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci projektu „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění finančního krytí projektu „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ ve výši 100 % nákladů, tj. 1 451 777,- Kč, nejvýše však do výše 1 800 000,- Kč
Termín kontroly: 19.10.2006 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 



3. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na činnost a provoz Krajské rady dětí 
a mládeže Karlovarska a Informačního centra pro mládež

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  595/08/06

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 ve výši Kč 30 000,-- na činnost a provoz Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska a Informačního centra pro mládež

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 5.10.2006 

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


4. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení FOTBAL BEZ HRANIC česko-německá fotbalová škola na projekt „FOTBAL BEZ HRANIC česko-německá fotbalová škola“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  596/08/06

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 ve výši 
70 000,--Kč občanskému sdružení FOTBAL BEZ HRANIC česko–německá fotbalová škola na projekt „FOTBAL BEZ HRANIC česko-německá fotbalová škola “

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu 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 krajského úřadu



5. Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  597/08/06

- povoluje s účinností od 1. září 2006 výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě, stanoveného vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Cheb, a to tak, že počet žáků prvního ročníku oboru vzdělání 
79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné zařazených ve školním roce 2006/2007 do jedné třídy s výukou anglického jazyka může být 31 s tím, že tato výjimka se povoluje na dobu trvání vzdělávání žáků této třídy, a to za podmínky, že zvýšení nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb o tomto usnesení

Termín kontroly: 5.10.2006  
	
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



