Usnesení z 35. řádného jednání RKK dne 7.9.2006
7.9.2006                                                                                                                                                    Strana 1 (celkem 35)
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 35. řádného jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 7. září 2006 v budově Hotelové školy Mariánské Lázně 
v době od 9:15 do 11:30 hodin 


Přítomni:                   JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský (odchod
                                  v 11:25 hod.), Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek (celkem 8 radních)
Omluveni:	        Ing. Řezníček
Jednání řídil:             JUDr. Pavel
Další zúčastnění:      Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:                   J. Kopál 
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.



A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.9.2006		RK 599/09/06
2.	Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – výběr grantových 		RK 600/09/06
projektů k financování v rámci 3. kola výzvy
3.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 1.1 		RK 601/09/06
– schválení akcí v rámci 3. kola výzvy
4.	Program Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci 	RK 602/09/06
regionu NUTS 2  Severozápad. Zajištění spolufinancování realizace akcí 
z prostředků kraje
5.	Návrh na rozdělení neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných 		RK 603/09/06
hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje – výdaje na odbornou přípravu 
členů jednotek, na věcné vybavení jednotek a k uhrazení nákladů jednotek, 
spojených se zásahy mimo její územní obvod  
  6.	Návrh na udělení dotací pro rok 2006 v dotačním titulu "Podpora územně 		RK 604/09/06
	plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" z rozpočtu odboru regionálního 
	rozvoje Karlovarského kraje - 2. kolo
  7.	Projekt Partnerství pro budoucnost 2 – Smlouva o partnerství 			RK 605/09/06
	a vzájemné spolupráci
  8.	Změna pravidel  PZ č. 3/2005 – Pravidla pro hodnocení a poskytování 		RK 606/09/06
	příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  - odboru regionálního rozvoje 
	v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury 
	v Karlovarském kraji"
  9.	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji 			RK 607/09/06
	v roce 2006 – 2. kolo
10.	„Průvodce pro vodáky na řece Ohři“ – žádost o nadační příspěvek Nadace ČEZ	RK 608/09/06
11.	Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 		RK 609/09/06
	– poskytování žákovského jízdného
12.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazcích veřejné služby ve veřejné 		RK 610/09/06
	linkové osobní dopravě k zabezpečení základní dopravní obslužnosti 
	Karlovarského kraje
13. 	Žádost autobusového dopravce zajišťujícího závazek veřejné služby 		RK 611/09/06
	o prominutí smluvní pokuty
14.	Tisková oprava usnesení č. RK 589/08/06						RK 612/09/06
15.	Změna č. 1 provozního plánu KSÚS KK, p. o. na rok 2006 			RK 613/09/06
16.	Vklad nemovitého majetku do vlastnictví ÚS KK a. s. – dokončení 		RK 614/09/06
	reorganizace KSÚS KK, p. o. 
17.	Sedmá změna "Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 	RK 615/09/06
	dopravní 	obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006"
18.	Zpráva o průběhu a dosavadních výsledcích kontroly 				RK 616/09/06
	v Nemocnici Karlovy Vary
19.	Rozpočtové změny								RK 617/09/06
20.	Zřízení fondu řízení likvidity Karlovarského kraje					RK 618/09/06
21.	Zabezpečení funkce informačního systému Agentury projektového 		RK 619/09/06
	a finančního managementu Karlovarského kraje
22.	Udělení výjimky z předpisu rady kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro 		RK 620/09/06
	zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ při realizaci rozšíření 
	ekonomického systému krajského úřadu
23.	Nařízení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Ústav sociální 	RK 621/09/06
	péče pro mentálně postižené v Mariánské
24.	Změny investičních akcí – Galerie umění Karlovy Vary				RK 622/09/06
25.	Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové 		RK 623/09/06
	organizace Obchodní akademie Mariánské Lázně, Lužická 412 
26.	Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové 		RK 624/09/06
	organizace Střední průmyslová škola, střední odborné učiliště stavební 
	a učiliště Královské Poříčí, Lázeňská 176 
27.	Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové 		RK 625/09/06
	organizace Střední odborná škola Cheb, Baltazara Neumanna 1
28. 	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.9.2006	RK 626/09/06
29.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:                     RK 627/09/06	
	„Zajištění úklidových prací a služeb v objektech Krajského úřadu 
Karlovarského kraje“
30.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 628/09/06
	-  pozemkové parcely v k.ú. Loket
31.	Úplatné  nabytí  nemovitosti  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje  -  část  		RK 629/09/06
	pozemkové  parcely č. 94/4 v k.ú. Dolní Pochlovice
32.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemkové 	RK 630/09/06
	parcely č. 1715 v k.ú. Karlovy Vary
33.	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Nadace Georgia Agricoly, region 	RK 631/09/06
	Slavkovský les do majetku Karlovarského kraje
34.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje -  revolverový 	RK 632/09/06
	soustruh R5 a soustruh 16 K 20/710, Střední průmyslová škola Loket
35.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje - osobní 		RK 633/09/06
	automobil Škoda Forman, ve správě příspěvkové organizace Hotelová 
	škola Mariánské Lázně
36.	Prodej movitého majetku Karlovarského kraje z poboček Krajské knihovny 	RK 634/09/06
	Karlovy Vary Městu Karlovy Vary
37.	Udělení výjimky z pravidel Rady Karlovarského kraje pro zadávání 		RK 635/09/06
	veřejných zakázek Karlovarským 	krajem v oblasti vzdělávání
38.	Prezentace Karlovarského kraje v roce 2007					RK 636/09/06
39.	Udělení výjimky z Pravidel rady na zakázku: Realizace prezentace v Moskvě 	RK 637/09/06
40.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK 638/09/06
	rezervací a městských památkových zón 2006 - IV. etapa 
41.	Změna usnesení rady kraje č. RK 523/07/06 ze dne 27.7.2006			RK 639/09/06
42.	Dodatek č. 4 ke zřizovací listině: Krajská knihovna Karlovy Vary			RK 640/09/06
43.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO – II. kolo 2006			RK 641/09/06
44.	Informace o hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s. 			staženo
	za I. pololetí 2006
45.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK 642/09/06
46. 	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 			RK 643/09/06
u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 
zřizovaných Karlovarským krajem
47.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost 	RK 644/09/06
škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
48a)	Dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad		RK 645/09/06
48b)	Poskytnutí finančního příspěvku Městu Aš na vybudování infrastruktury 		RK 646/09/06		Integrovaného záchranného systému 
48c)	„Zvyšování kompetencí manažerů pro rozvoj lidských zdrojů v Karlovarském 	RK 647/09/06
	kraji“ – změna usnesení č. RK 461/06/06
48d) 	Souhlas vlastníka – Karlovarského kraje s realizací projektů v souvislosti 		RK 648/09/06		s Regionálním operačním programem regionu NUTS 2 Severozápad











           JUDr. Josef Pavel v. r. 			              Ing. Jiří Behenský v. r.
                      hejtman				           		ověřovatel
 	 Karlovarského kraje						      
















A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-    Ing. Jiřího Behenského
-    Ing. Luboše Orálka



B)  Schválení programu jednání

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

Stažení z programu:

bod č. 17	Rozsah základní dopravní obslužnosti pro rok 2007

bod č. 44	Informace o hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s. za I. pololetí 2006

Nahrazení původního bodu č. 17:

bodem č. 17	Sedmá změna "Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní 		obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006"

Rozšíření  programu o:

bod č. 48 a) 	Dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

bod č. 48 b) 	Poskytnutí finančního příspěvku Městu Aš na vybudování infrastruktury 				Integrovaného záchranného systému 

bod č. 48 c) 	„Zvyšování kompetencí manažerů pro rozvoj lidských zdrojů v Karlovarském  kraji“ – 			změna usnesení č. RK 461/06/06

bod č. 48 d) 	Souhlas vlastníka – Karlovarského kraje s realizací projektů v souvislosti 			s Regionálním operačním programem regionu NUTS 2 Severozápad



1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.9.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  599/09/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.9.2006
Zodpovídá: Mgr. David Korba, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí



2. Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – výběr grantových projektů k financování v rámci 3. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  600/09/06

- bere na vědomí informaci o průběhu grantového schématu Karlovarského kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ – opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty, jimž bude poskytnut finanční příspěvek a grantové projekty doporučené do zásobníku projektů v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů          
Termín kontroly: 7.12.2006 
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



3. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 1.1 – schválení akcí v rámci 3. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  601/09/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení akce, jimž bude poskytnut grant, náhradní akce a akce, které nebudou podpořeny v rámci grantových schémat v opatření 1.1 SROP

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vydání závazného příslibu spolufinancování akcí v rámci grantových schémat v opatření 1.1 a dle výše předepsaného spolufinancování ze strany Karlovarského kraje             
Termín kontroly: I. čtvrtletí 2007
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



4. Program Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2  Severozápad. Zajištění spolufinancování realizace akcí z prostředků kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  602/09/06

- souhlasí  a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydat příslib finančního krytí povinného podílu spolufinancování kraje na realizaci akcí:
- Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově – Projekt vzdělávání, komunikace 
a  integrace
- Střední průmyslová škola Ostrov – Rekonstrukce centra technického středoškolského a celoživotního vzdělávání
- Galerie umění Karlovy Vary – Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila
- Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – Projekt revitalizace Centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov
za podmínky, že na realizaci těchto akcí budou přiznány finanční prostředky v požadované výši z Regionálního operačního programu

Termín kontroly: červen 2007
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



5. Návrh na rozdělení neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje – výdaje na odbornou přípravu členů jednotek, na věcné vybavení jednotek a k uhrazení nákladů jednotek, spojených se zásahy mimo její územní obvod  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  603/09/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  výši  příspěvků kraje obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje dle rozpisů  v celkové částce 721 967,20,- Kč             
Termín kontroly:  9.11.2006 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení



6. Návrh na udělení dotací pro rok 2006 v dotačním titulu "Podpora územně plánovací činnosti obcí 	Karlovarského kraje" z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje 
- 2. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  604/09/06

- souhlasí s níže uvedeným návrhem rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje v roce 2006 – II. kolo

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhované rozdělení dotací ke schválení 


č.
Obec/MĚSTO
Pořizovaná dokumentace
DOTACE CELKEM (tis. Kč)
1
Abertamy
Průzkumy a rozbory ÚPO, ÚSES
150,000
2
Dalovice
průzkumy a rozbory ÚPO, aktualizace ÚSES
150,000
3
Františkovy Lázně
koncept ÚPO
149,779
4
Merklín
průzkumy a rozbory, zadání ÚPO
150,000
5
Nové Hamry
zeměděl. příloha k Změně úpn sú - Jelení
19,000
6
Nové Hamry
NATURA 2000 k Změně ÚPN SÚ Jelení
35,000
7
Oloví
průzkumy a rozbory ÚPO, digitalizace
150,000
8
Stříbrná
průzkumy a rozbory, zadání ÚPO
150,000
9
Velká Hleďsebe
digitalizace, průzkumy a rozbory, ÚSES, zadání ÚPO
150,000
 
 CELKEM
 
1103,779
            
Termín kontroly: 19.10.2006
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



7. Projekt Partnerství pro budoucnost 2 – Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  605/09/06

- jmenuje partnera projektu Partnerství pro budoucnost 2 Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje

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

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



8. Změna pravidel  PZ č. 3/2005 - Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  - odboru regionálního rozvoje v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  606/09/06

- souhlasí se změnou pravidel PZ č. 3/2005 dle předloženého návrhu Dodatku č. 1 

 - doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Dodatek č. 1 pravidel PZ č. 3/2005 

Termín kontroly:  7.12.2006

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



9. Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2006 – 2. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  607/09/06

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro Město Teplá ve výši  200 tis. Kč, Obec Královské Poříčí ve výši 100 tis. Kč a Lázeňské lesy  Karlovy Vary ve výši 280 tis. Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu
Termín kontroly:  7.12.2006

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



10. „Průvodce pro vodáky na řece Ohři“ – žádost o nadační příspěvek Nadace ČEZ

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  608/09/06

- schvaluje předložení žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ na projekt „Průvodce pro vodáky na řece Ohři“

- ukládá odboru regionálního rozvoje zajistit předložení žádosti na Nadaci ČEZ

- pověřuje hetmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o příspěvek Nadace ČEZ
Termín kontroly: 7.12.2006 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 



11. Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – poskytování žákovského jízdného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  609/09/06

- schvaluje uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – poskytování žákovského jízdného, dle návrhu s dopravcem AD LIGNETA regionalbus s.r.o.
Termín kontroly: 19.10.2006 
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


12. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  610/09/06

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 122/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení základní dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje, s dopravcem František Farář, dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 115/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení základní dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje, s dopravcem VV autobusy s.r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 120/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení základní dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje, s dopravcem Jaroslav Havlíček, dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 123/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení základní dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje, s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 5.10.2006
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


13.  Žádost autobusového dopravce zajišťujícího závazek veřejné služby o prominutí smluvní pokuty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  611/09/06

- schvaluje v souladu s Čl. V. odst. 3 pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 05/2003 pro uplatňování úroku z prodlení, poplatku z prodlení a smluvní pokuty vůči dlužníkům Karlovarského kraje, a v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), prominutí smluvní pokuty stanovené smlouvou za porušení ustanovení odst. 21 článku IV. „Úhrada prokazatelné ztráty“ smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, tj. za nedodržení postupu při čtvrtletním předkládání výkazů – nedodržení termínu pro předložení výkazů za druhé čtvrtletí roku 2006 do 31.7.2006, a promíjí těmto dopravcům tyto pokuty: Autobusy Karlovy Vary, a.s. 50.000,- Kč; Cvinger bus s.r.o. 25.000,- Kč; ČI-DU, spol. s r.o. 25.000,- Kč; ČSAD autobusy Plzeň a.s. 10.000,- Kč; Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. 10.000,- Kč; Josef Pechočiak – ZE-PRA – právní nástupce Miluše Pechočiaková 25.000,- Kč; VV autobusy s.r.o. 50.000,- Kč, s výstrahou, že v případě opakování předmětného porušení již pokuta prominuta nebude

Termín kontroly: 19.10.2006
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


14. Tisková oprava usnesení č. RK 589/08/06

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  612/09/06

- bere na vědomí tiskovou opravu usnesení č. RK 589/08/06 takto:

Původní znění: 
- 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

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

Další text usnesení se nemění.
15. Změna č. 1 provozního plánu KSÚS KK, p. o. na rok 2006 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  613/09/06

- bere na vědomí posílení zdrojů v Provozním plánu KSÚS KK, p.o. na rok 2006  z 665 250 tis. Kč na 801 045 tis. Kč, tj. o 135 795 tis. Kč 

-   zvyšují se investiční zdroje z  EU z  25 380 tis. Kč na 44 105 tis. Kč, tj. o 18 725 tis. Kč,
- zvyšuje se příspěvek zřizovatele (investiční zdroje) z 30 000 tis. Kč na 35 000 tis. Kč, 
    tj. o 5 000 tis. Kč,
-   zařazují se ostatní investiční zdroje ve výši 25 001 tis. Kč,
- zařazují se zdroje – čerpání finančních prostředků ze schváleného úvěru od ČS ve výši 
 102 056 tis. Kč na akce SROP 
-  snižují se zdroje – čerpaní z úvěru SFDI na akce SROP ze 183 590 tis. Kč na 168 603 tis. Kč,  
     tj. o 14 987 tis. Kč

- bere na vědomí změny v tvorbě investičního fondu, kterými se použitelné finanční prostředky na investiční činnost zvyšují ze 318 970 tis. Kč na 474 532 tis. Kč, tj. o 155 562 tis. Kč, přičemž převod z minulých let se zvyšuje ze 17 000 tis. Kč na 36 767 tis. Kč, tj. o 19 767 tis. Kč, zařazují se ostatní výnosy ve výši 25 001 tis. Kč, zvyšuje se čerpání úvěrů ze 183 590 tis. Kč na 270 659 tis. Kč, tj. 
o 87 069 tis. Kč, zvyšují se dotace z rozpočtu kraje z 30 000 tis. Kč na 35 000 tis. Kč, tj. o 5 000 tis. Kč, zvyšují se výnosy z fondů EU ze 25 380 tis. Kč na 44 105 tis. Kč, tj.o 18 725 tis. Kč

- schvaluje změny v čerpání investičního fondu ve výši 474 532 tis. Kč, přičemž na strojní investice bude použito 6 985 tis. Kč, na stavební investice bude použito 7 022 tis. Kč, na ostatní investice bude použito 953 tis. Kč, na údržbu silniční sítě bude použito  6 034 tis. Kč, na investice do silniční sítě bude použito 358 622 tis. Kč a na splátky investičních úvěrů bude použito 86 916 tis. Kč, do rozpočtu kraje bude odvedeno 8 000 tis. Kč

- schvaluje převedení finančních prostředků z majetkového fondu oběžných aktiv ve výši 
28 402 274, 67 Kč do rezervního fondu

- schvaluje použití finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 16 300 tis. Kč, které budou účelově použity na provádění oprav a údržby silnic II. a III. třídy

- schvaluje změny v rozpočtu výnosů a nákladů, kterými se výnosy a náklady navyšují ze 459 914 tis. Kč na 463 214 tis. Kč, tj. o 3 300 tis. Kč

- schvaluje následující změny v  podrobné specifikaci neinvestičních a investičních akcí na silniční síti:

neinvestiční akce
-    náklady na opravu mostu Chocovice se snižují z 5 500 tis. Kč na 4 950 tis. Kč, tj. o 550 tis. Kč
-  náklady na opravu mostu Čistá u Svatavy se snižují z 5 000 tis. Kč na 1 550 tis. Kč, tj. 
     o 3 450 tis.  Kč
-    náklady na opravu mostu Lomnice se snižují z 4 500 tis. Kč na 3 450 tis. Kč, tj. o 1 050 tis. Kč
-    náklady na opravu mostu Útvina se snižují z 6 000 tis. Kč na 2 300 tis. Kč, tj. o 3 700 tis. Kč
-    zařazují se náklady na nezbytné opravy mostů ve výši 6 250 tis. Kč
-    náklady na opravy povrchů se zvyšují z 26 000 tis. Kč na 29 000 tis. Kč, tj. o 3 000 tis. Kč
-    náklady na svislé dopravní značení se převádí do investičních akcí
-    náklady na vodorovné dopravní značení se snižují z 5 000 tis. Kč na 3 000 tis. Kč, tj. o 2 000 tis.      Kč
-    náklady na bezpečnostní zařízení se zvyšují ze 3 000 tis. Kč na 3 500 tis. Kč, tj. o 500 tis. Kč
-    náklady na odvodnění se snižují z 10 000 tis. Kč na 9 800 tis. Kč, tj. o 200 tis. Kč
-    náklady na opěrné zdi se zvyšují z 5 000 tis. Kč na 6 650 tis. Kč, tj. o 1 650 tis. Kč
-    zařazují se náklady na kácení a vegetační úpravy ve výši 450 tis. Kč
-  náklady na údržbu silnic II. a III. tř. se zvyšují z 215 000 tis. Kč na 231 300 tis. Kč, tj. 
     o 16 300 tis. Kč

investiční akce
-  náklady na opravu mostů v Kynšperku se zvyšují z 12 375 tis. Kč na 17 800 tis. Kč, tj. 
     o 5 425 tis. Kč
-    náklady na opravu mostu v Hrzíně se zvyšují z 3 975 tis. Kč na 7 000 tis. Kč, tj. o 3 025 tis. Kč
-  náklady na rekonstr. mostů v Sokolově se zvyšují z 38 000 tis. Kč na 67 845 tis. Kč, tj. 
     o 29 845 tis. Kč
-  náklady na rekonstrukci úseku silnice Údolí – H.Slavkov se zvyšují ze 65 000 tis. Kč na 
     86 700 tis. Kč, tj. o 21 700 tis. Kč
-  náklady na Průtah Nové Sedlo – 1. část se snižují z 15 000 tis. Kč na 11 000 tis. Kč, tj. 
     o 4 000 tis. Kč,
-    zařazují se náklady na Průtah Aš – 2. část ve výši 25 645 tis. Kč,
-    náklady na akci Podjezd v Chodově se zvyšují z 9 500 tis. Kč na 10 722 tis. Kč, tj. o 1 222 tis. Kč
-    náklady na přípravu staveb se zvyšují ze 6 000 tis. Kč na 7 500 tis. Kč, tj. o 1 500 tis. Kč
-   náklady na dokončení I. stavby, 1. etapy souvislých rekonstrukcí se zvyšují z 15 000 tis. Kč na 
      17 600 tis. Kč, tj. o 2 600 tis. Kč
-     zařazují se náklady na výměnu svislého dopravního značení za reflexní ve výši 6 000 tis. Kč
Termín kontroly: 19.10.2006
Zodpovídá:  Petr Želechovský, ředitel KSÚS KK, p. o.


16. Vklad nemovitého majetku do vlastnictví ÚS KK a. s. – dokončení reorganizace KSÚS KK, p. o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  614/09/06

- schvaluje záměr na převedení nemovitého majetku, nezbytného pro vlastní údržbu komunikací, do akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., formou nepeněžitého vkladu

- bere na vědomí specifikaci a pořizovací hodnotu nemovitého majetku, který bude předmětem nepeněžitého vkladu do akciové společnosti a který má dosud ve správě příspěvková organizace KSÚS KK, p.o.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje rozhodnout o vyjmutí nemovitého majetku, který bude předmětem nepeněžitého vkladu do akciové společnosti, ze správy KSÚS KK, p.o., ve specifikaci dle předloženého seznamu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje rozhodnout o nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti „Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.“ ve specifikaci dle předloženého seznamu 
Termín kontroly: 23.11.2006 

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel KSÚS KK, p.o.



17. Sedmá změna "Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  615/09/06

- schvaluje sedmou změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“, s účinností od 8. září 2006, dle návrhu

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle sedmé změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2006“

Termín kontroly: 19.10.2006

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



18. Zpráva o průběhu a dosavadních výsledcích kontroly v Nemocnici Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  616/09/06

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí Zprávu o průběhu a dosavadních výsledcích kontroly v Nemocnici Karlovy Vary  
Termín kontroly: 7.12.2006
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 



19. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  617/09/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č.  195/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 135.791,46 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 II. čtvrtletí 2006 (rozdělení dotace na jednotlivé subjekty je uvedeno v důvodové zprávě).
 
Rozpočtovou změnu č. 196/2005 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±3.030.750,-- Kč z titulu rozdělení části neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky určené na „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2006“ 
Rozpočtovou změnu č. 197/2006 

- přesun rozpočtových prostředků z  ekonomického odboru do odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.000.000,-- Kč z důvodu financování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Skalná 

Rozpočtovou změnu č. 198/2006 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 57.634,--Kč z neinvestičních na investiční prostředky z důvodu pořízení dlouhodobého investičního majetku určeného pro prezentaci Karlovarského kraje na veletrzích 

Rozpočtovou změnu č. 199/2006 
 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 50.000,-- Kč z neinvestičních na investiční – příspěvek pro Město Kynšperk nad Ohří na opravu oplocení a bran židovského hřbitova

Rozpočtovou změnu č. 200/2006 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Karlovy Vary v celkové výši 24.900,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary  na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č.  201/2006

 -  navýšení příjmů a výdajů  Karlovarského kraje o částku 100.539,50  Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji pro společnost České rybářství, s.r.o., U Mlékárny 717/8, 353 01 Mariánské Lázně

Rozpočtovou změnu č. 202/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.646.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění realizace projektu „Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od školního roku 2006/2007“  pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 6.305.000,--Kč, soukromé školy v částce 109.000,--Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 232.000,--Kč. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy, která bude rozpuštěna po 15. září 2006, kdy školy 
a školská zařízení nahlásí  počet tříd v jednotlivých ročnících.

Rozpočtovou změnu č. 203/2006
 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce           ± 50.000,-- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny k zajištění ostatních osobních výdajů v rámci projektu „Partnerství pro budoucnost“, který byl  podán v rámci 1.výzvy Společného regionálního operačního programu, priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3.  

Rozpočtovou změnu č. 204/2006
 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 50.000,-- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů na cestovné zastupitelů v rámci projektu Partnerství pro budoucnost, podaného v rámci 1. výzvy Společného regionálního operačního programu, priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3.  

Rozpočtovou změnu č. 205/2006

   - navýšení příjmů a  výdajů odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 376.460,15 Kč. Tyto finanční prostředky Karlovarský kraj vyfakturoval společnosti Letiště s.r.o. v souvislosti s realizací II. etapy modernizace Letiště a budou použity na úhradu výdajů souvisejících s realizací etapy I.

Rozpočtovou změnu č. 206/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Ministerstva kultury České republiky ve výši 60.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary  na výstavu Theodor Pištěk 

Rozpočtovou změnu č. 207/2006

- přesun rozpočtových prostředků z  ekonomického odboru do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 300.000,--Kč  na zajištění vydání publikace  „Památky Karlovarského kraje – koncepce památkové péče“ 

Rozpočtovou změnu č. 208/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.504.750,-- Kč. Jedná se o zvýšení odvodu z investičního fondu  příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem. Finanční prostředky budou převedeny formou snížení odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací Karlovarského kraje, které byly v souvislosti s optimalizací středních škol v Karlovarském kraji a na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 109/04/05 zrušeny k 1.7.2006 (rozpis jednotlivých škol je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č.  209/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 71.490,-- Kč. Jedná se o investiční příspěvky určené na financování spoluúčasti středních škol na schválených projektech v rámci Státní informační politiky ve vzdělání v roce 2006 pro  školy  zřizované Karlovarským krajem, a to pro Střední odbornou školu Kynšperk nad Ohří ve výši 22.740,-- Kč a Gymnázium Mariánské Lázně ve výši 48.750,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 210/2006

- zapojení financování z úvěru ve výši 265.758,-- Kč do rozpočtu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky, investičního charakteru jsou určeny na krajské kofinancování projektu „Obnova kulturní památky – Dům zámeckých kaplanů ve Valči a jeho využití jako informačního centra pro CR“, SROP opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, podaného ve 4. kole výzvy, obcí Valeč.

Rozpočtovou změnu č. 211/2006

- zapojení financování z Fondu budoucnosti  ve výši 2.278.268,-- Kč k zajištění realizace projektu Partnerství pro budoucnost 2. v rámci 7. výzvy SROP 2004-2006, priority 3 – Rozvoj lidských zdrojů
v regionech, opatření 3.3 – Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů 

Rozpočtovou změnu č. 212/2006 

- přesun z ekonomického odboru do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 5.166,-- Kč a navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 69.700,-- Kč z titulu vrácení prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o vratky škol z  roku 2005. Dále  o přeplatky z minulých let vrácené školami zřizovanými obcemi  na základě kontroly provedené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a o vrácené studijní náhrady pedagogů z důvodu nedokončení studia. 

Rozpočtovou změnu č. 213/2006 

- přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 918.228,-- Kč pro Střední průmyslovou školu v Ostrově na dofinancování projektu „Rekonstrukce centra technického středoškolského a celoživotního vzdělávání“ 

Rozpočtovou změnu č. 214/2006

- 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

Rozpočtová změna  č. 215/2006

- přesun rozpočtových prostředků z odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje   a odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 23.200.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvky pro příspěvkové organizace v oblasti školství a zdravotnictví zřizované Karlovarským krajem na jednotlivé akce (rozpis na jednotlivé subjekty a akce je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtové opatření č. 216/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.398.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro nestátní  neziskové organizace na „Program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením“ (rozpis na jednotlivé organizace je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 217/2006

- přesun rozpočtových prostředků z odboru životního prostředí a zemědělství  do odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 95.200,-- Kč, a to z důvodu posílení finančních prostředků určených na nákup licence databázového softwaru

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 218/2006
- změnu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2006, jehož součástí je dotace na dávky sociální péče, která ve schváleném rozpočtu činila 500.000.000,-- Kč. Jedná se o snížení této dotace o částku 30.000.000,-- Kč, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 495 ze dne 10.5.2006. Finanční vztah rozpočtu obcí Karlovarského kraje nově činí 758.983.000,-- Kč (schválený rozpočet byl 788.983.000,-- Kč), z toho na výplatu dávek sociální péče je určena částka 470.000.000,-- Kč. Navrhujeme snížení u těchto obcí:

	Město Cheb                             -  8.555.000,-- Kč

Město Karlovy Vary               -  7.125.000,-- Kč
Město Ostrov                          -  5.020.000,-- Kč
Město Toužim                         -     500.000,-- Kč
Město Žlutice                          -     600.000,-- Kč
Město Horní Slavkov              -  1.300.000,-- Kč
Město Chodov                         -  2.500.000,-- Kč
Město Kynšperk nad Ohří       -  1.000.000,-- Kč
Město Sokolov                        -  3.400.000,-- Kč
----------------------------------------------------------------
      Celkem                                     - 30.000.000,-- Kč

Termín kontroly: 5.10.2006

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


20. Zřízení fondu řízení likvidity Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  618/09/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení Fondu řízení likvidity Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Radu Karlovarského kraje k provádění rozpočtových opatření zapojováním finančních prostředků z Fondu řízení likvidity Karlovarského kraje a přidělováním finančních prostředků do Fondu řízení likvidity Karlovarského kraje v souladu s pravidly, která jsou obsažena v důvodové zprávě

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zabezpečit kroky spojené s realizací tohoto usnesení
Termín kontroly: 19.10.2006
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová,  vedoucí ekonomického odboru



21. Zabezpečení funkce informačního systému Agentury projektového a finančního managementu 	Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  619/09/06

- schvaluje realizaci informačního systému Agentury projektového a finančního managementu Karlovarského kraje v navrženém rozsahu

- ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit finanční prostředky na realizaci 2. etapy budování informačního systému Agentury projektového a finančního managementu Karlovarského kraje v roce 2006 z rezervy rozpočtu Karlovarského kraje 

- ukládá vedoucímu odboru informatiky ve spolupráci s vedením agentury zajistit realizaci informačního systému v navrženém rozsahu
Termín kontroly: leden 2007
Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky



22. Udělení výjimky z předpisu rady kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ při realizaci rozšíření ekonomického systému krajského úřadu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  620/09/06

- schvaluje udělení výjimky z předpisu rady kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ při realizaci rozšíření ekonomického systému KÚ o moduly „Balancování rozpočtu“ a „Veřejná finanční podpora“ 
Termín kontroly: leden 2007
Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky



23. Nařízení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  621/09/06

- ukládá provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské, Mariánská 2, 363 01 Ostrov ve výši 900.000,-- Kč 

Termín kontroly: 5.10.2006
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



24. Změny investičních akcí – Galerie umění Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  622/09/06

- souhlasí se změnou názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary z „Oprava septiku – letohrádek Ostrov“ na „Odkanalizování objektu – letohrádek Ostrov“

- schvaluje změnu účelu použití zůstatku investičního příspěvku příspěvkové organizaci Galerie umění Karlovy Vary ve výši 255.000,- Kč ze schválené investiční akce „Odvodňovací jímky – letohrádek Ostrov“ na „Pořízení instalačních panelů do letohrádku Ostrov – II. patro“
Zodpovídá: Mgr. Jan Samec, ředitel příspěvkové organizace



25. Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Obchodní akademie Mariánské Lázně, Lužická 412 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  623/09/06

- schvaluje

A)
výsledek hospodaření k 30.6.2006 ve výši   12.302,04 Kč
	úhrn aktiv k 30.6.2006 ve výši  	       3.052.899,27 Kč

	úhrn pasiv k 30.6.2006 ve výši 	       3.052.899,27 Kč


příspěvkové organizace Obchodní akademie Mariánské Lázně 
B)	  
předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Obchodní akademie Mariánské Lázně, Lužická 412 (předávající) a Gymnáziem Mariánské Lázně, Ruská 355 (nabyvatel)

C)
příděl výsledku hospodaření příspěvkové organizace Obchodní  akademie Mariánské Lázně  ve výši 12.302,04 Kč do rezervního fondu nástupnické organizace Gymnázium Mariánské Lázně
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


26. Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, střední odborné učiliště stavební a učiliště Královské Poříčí, Lázeňská 176 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  624/09/06

- schvaluje

A)
výsledek hospodaření k 30.6.2006 ve výši 	      113.471,66 Kč
	úhrn aktiv k 30.6.2006 ve výši                	 18.940.384,02 Kč

	úhrn pasiv k 30.6.2006 ve výši          	 18.940.384,02 Kč


příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, střední odborné učiliště stavební a učiliště Královské Poříčí, Lázeňská 176

B)	  
předávací protokol mezi příspěvkovou organizací SPŠ, SOU stavební a učiliště Královské Poříčí (předávající) a Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov (nabyvatel)
C)
příděl výsledku hospodaření příspěvkové organizace SPŠ, SOU stavební a učiliště Královské Poříčí ve výši 113.471,66 Kč do rezervního fondu nástupnické organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


27. Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední odborná škola Cheb, Baltazara Neumanna 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  625/09/06

- schvaluje

A)
výsledek hospodaření k 30.6.2006 ve výši    599,29 Kč
	úhrn aktiv k 30.6.2006 ve výši  	 24.418.460,29 Kč

	úhrn pasiv k 30.6.2006 ve výši 	 24.418.460,29 Kč


příspěvkové organizace Střední odborná škola  Cheb, Baltazara Neumanna 1

B)	  
předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Střední odbornou školou  Cheb, Baltazara Neumanna 1(předávající) a Integrovanou střední školou Cheb, Obrněné brigády 6 (nabyvatel)

C)
příděl výsledku hospodaření příspěvkové organizace Střední odborné školy  Cheb, Baltazara Neumanna 1 ve výši 599,29 Kč do rezervního fondu nástupnické organizace Integrované střední škole Cheb, Obrněné brigády 6 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



28.  Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.9.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  626/09/06

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.9.2006:

A. 	Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.  	Schválení programu jednání
	
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.9.2006
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 21.9.2006	
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
	a) Zpráva kontrolního výboru 
5.	Program Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad
6.	Poskytnutí finančního příspěvku Městu Aš na vybudování infrastruktury Integrovaného záchranného systému 
7.	Grantová schémata karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 1.1 – schválení akcí v rámci 3. kola výzvy
8.	Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – výběr grantových projektů k financování v rámci 3. kola výzvy
9.	Souhlas vlastníka – Karlovarského kraje s realizací projektů v souvislosti s Regionálním operačním programem regionu NUTS 2 Severozápad
10.	Návrh na rozdělení neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje – výdaje na odbornou přípravu členů jednotek, na věcné vybavení jednotek 
a k uhrazení nákladů jednotek spojené se zásahy mimo její územní obvod  
11.	Projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ – schválení realizace a 	předfinancování projektu
12.	Dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
13.	Změna pravidel PZ č. 3/2005 – Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu 	Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje v rámci dotačního programu „Podpora 	rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
14.	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2006 – 2. kolo
15.	Projekt Partnerství pro budoucnost 2 – Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
16.	Návrh na udělení dotací pro rok 2006 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti 	obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – II. 	kolo
17.	Záměr majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Rekonstrukce průtahu Nové Sedlo – I. etapa“
18.	Vklad nemovitého majetku do vlastnictví ÚS KK a.s. – dokončení reorganizace KSÚS KK, p. o. 
19.	Zpráva o průběhu a dosavadních výsledcích kontroly v Nemocnici Karlovy Vary
20.	Zřízení Fondu řízení likvidity Karlovarského kraje
21.	Rozpočtová změna
22.	Informace o rozpočtových změnách v roce 2006
23.	Prominutí pohledávky příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb 	Karlovy Vary
24.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 1565/5 v k.ú. 	Prachomety
25.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 1557, včetně budovy č.e. 	66  v k.ú. Jáchymov
26.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemkové parcely č. 1715 v 	k.ú. Karlovy Vary
27.	Úplatné  nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 94/4 	v k.ú. Dolní Pochlovice
28.	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les do 	majetku Karlovarského kraje
29.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Letišti Karlovy Vary s.r.o. 
30.	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Junior Dixielandu Základní 	umělecké 	školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně pro účast na jazzovém festivalu Wagga-	Wagga v Austrálii
31.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a 	městských památkových zón 2006 – III. a IV. etapa	
32.	Dodatek č. 4 ke zřizovací listině: Krajská knihovna Karlovy Vary
33.	Akční plán krajské protidrogové strategie Karlovarského kraje na období 2005-2009
34.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO – II. kolo 2006 
35.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
36.	Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 	zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
37.    Různé
Zodpovídá: Mgr. David Korba, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí



29. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky :
„Zajištění úklidových prací a služeb v objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  627/09/06

- schvaluje vyloučení uchazeče SLUŽBY KATTENBECK, s.r.o., Jáchymovská 40, 360 04 Karlovy Vary z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zajištění úklidových prací a služeb v objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zajištění úklidových prací a služeb v objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče GSUS s.r.o., T.G. Masaryka 12, 360 01 Karlovy Vary s nabídkovou cenou 2 727 137,38 Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže GSUS s.r.o., T.G. Masaryka 12, 360 01 Karlovy Vary s nabídkovou cenou 2 727 137,38 Kč včetně DPH  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 5.10.2006

Zodpovídá: Mgr. David Korba, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí




30. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje -  pozemkové parcely v k.ú. Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  628/09/06

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 424/11 o výměře 4 m2 a pozemkovou parcelu č. 424/12 o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Loket, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Loket, se sídlem T.G.Masaryka 1, PSČ 357 33 Loket , IČ 00259489 zastoupeným starostou města panem Jiřím Koláříkem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 9.10.2006 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Loket

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  7.12.2006

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



31. Úplatné  nabytí  nemovitosti  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje  -  část  pozemkové  parcely č. 94/4 	v k.ú. Dolní Pochlovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  629/09/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 94/4 o výměře 727 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 109-3788/2005 z původní pozemkové parcely č. 94/4 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 94/5, vše v k.ú. Dolní Pochlovice a obci Kynšperk nad Ohří, formou kupní smlouvy mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ: 00259454, zastoupeným panem René Bolvárim, starostou města (jako prodávající na straně jedné) 
a Karlovarským krajem zastoupeným Okresním ústavem sociálních služeb v Sokolově (jako kupující na straně druhé) za cenu 61.795,-Kč a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Města Kynšperk nad Ohří do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Okresního ústavu sociálních služeb 
v Sokolově realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 23.11.2006

Zodpovídá: PhDr. Pavel Čáslava, ředitel Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově



32. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemkové parcely č. 1715 
v k.ú. Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  630/09/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 1715 o výměře 1984 m2 v k.ú. Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20  Karlovy Vary, IČ 00254657, zastoupeným 
Mgr. Zdeňkem Roubínkem, primátorem města (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako kupující na straně druhé) za cenu 4.700.000,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje, s tím, že Karlovarský kraj prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že na předmětu prodeje se nachází nebo mohou nacházet podzemní či nadzemní inženýrské sítě a současně se zaváže, že při provádění zemních prací či jiných stavebních prací na předmětu prodeje, zajistí vytyčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v souladu s § 27, odst. 2, písm. e), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předat pozemkovou parcelu č. 1715 o výměře 1984 m2 v k.ú. Karlovy Vary do správy příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem – Galerie umění Karlovy Vary, se sídlem Goethova stezka 6 , 360 01 Karlovy Vary, IČ 66362 68
Termín kontroly: 7.12.2006

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



33. Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  631/09/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí následujících nemovitostí :

- 	budovy bez čp/če – zemědělská stavba na st.p.č. 360
	st.p.č. 360 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2754 m2

p.p.č. 1722/3 – orná půda o výměře 6605 m2
p.p.č. 1866/1 – trvalý travní porost o výměře 20164 m2
p.p.č. 1866/2 – ostatní plocha o výměře 7863 m2
p.p.č. 1866/3 – ostatní plocha o výměře 1143 m2
p.p.č. 1952/8 – trvalý travní porost o výměře 2514 m2
p.p.č. 2202/1 – ostatní plocha o výměře 416 m2
p.p.č. 2202/5 – ostatní plocha o výměře 457 m2
p.p.č. 3172/3 – ostatní plocha o výměře 424 m2
p.p.č. 3187/1 – ostatní plocha o výměře 3088 m2
p.p.č. 3187/2 – ostatní plocha o výměře 353 m2
to vše v katastrálním území Čistá u Rovné

	budovy č.p. 178 – občanská vybavenost na st.p.č. 576 

st.p.č. 576 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2
p.p.č. 353/1 – ostatní plocha o výměře 4060 m2
p.p.č. 359/1 – zahrada o výměře 622 m2
p.p.č. 362/18 - zahrada o výměře 180 m2
p.p.č. 362/22 – zahrada o výměře 1207 m2
p.p.č. 362/24 – zahrada o výměře 254 m2
p.p.č. 408/1 – ostatní plocha o výměře 679 m2
p.p.č. 1257/1 – zahrada o výměře 3664 m2
p.p.č. 4022/27 – ostatní plocha o výměře 916 m2
p.p.č. 4022/46 – ostatní plocha o výměře 115 m2
p.p.č. 4049 – ostatní plocha o výměře 1193 m2
p.p.č. 4489 – ostatní plocha o výměře 538 m2
p.p.č. 4497 – ostatní plocha o výměře 100 m2
to vše v katastrálním území Horní Slavkov

formou darovací smlouvy mezi Nadací Georgia Agricoly, region Slavkovský les, se sídlem Pluhova č.p.211, Horní Slavkov, PSČ 357 31, IČ 66359007, jednající panem Petrem Hanzíkem, zástupcem předsedy správní rady nadace (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajským muzeem Sokolov, se sídlem Zámecká 1, 356 01 Sokolov, IČ 00377635 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajského muzea Sokolov realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: Ing. Pavel Beran, ředitel Krajského muzea Sokolov



34. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje -  revolverový soustruh R5 a soustruh 16 K 20/710, Střední průmyslová škola Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  632/09/06

- schvaluje prodej movitého majetku – revolverového soustruhu R5 a soustruhu 16K 20/710, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední průmyslovou školou Loket (jako prodávající na straně jedné) a panem Karlem Jelínkem, kovoobrábí Loket (jako kupujícím na straně druhé) za celkovou částku 41.734,-Kč a tím převádí předmětný movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku pana Karla Jelínka, Kovoobráběčství Loket s tím, že finanční prostředky zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket, Ing. Daně Krulišové uzavřít kupní smlouvu

Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: Ing. Dana Krulišová, ředitelka SPŠ Loket



35. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje - osobní automobil Škoda Forman, ve správě příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  633/09/06

- schvaluje prodej movitého majetku - osobního automobilu Škoda Forman CHD 69-99, formou zprostředkovatelské smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Hotelovou školou Mariánské Lázně, jako zájemcem na jedné straně a právnickou osobou Autospektrum 2000 s.r.o., Mariánské Lázně, jako zprostředkovatelem na straně druhé, za cenu 11.800,-Kč a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby s tím, že finanční prostředky ve výši 10.957,50Kč získané prodejem, po odečtení nákladů ve výši 842,50 Kč za zprostředkování zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci 

Termín kontroly:   5.10.2006

Zodpovídá: Ing. Jiří Chum, ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně



36. Prodej movitého majetku Karlovarského kraje z poboček Krajské knihovny Karlovy Vary Městu 	Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  634/09/06

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem Karlovarského kraje, ve správě Krajské knihovny Karlovy Vary, a to vybavením bývalých poboček knihovny tak, že tento nebude nabízen příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje k bezúplatnému převodu

- 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. 972/2006/16, ze dne 7.8.2006, soudním znalcem Františkem Koudelou, kterým byla celková cena stanovena ve výši 706.975,00 Kč 

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků z prodeje příspěvkové organizaci Krajské knihovně Karlovy Vary

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovy Vary, PhDr. Evě Žákové, uzavřít kupní smlouvu s Městem Karlovy Vary
Termín kontroly:   9.11.2006

Zodpovídá: PhDr. Eva Žáková, ředitelka Krajské knihovny Karlovy Vary



37. Udělení výjimky z pravidel Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem v oblasti vzdělávání

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  635/09/06

- schvaluje  výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“  na pořízení vzdělávacích programů pro zaměstnance Karlovarského kraje zařazené do Krajského úřadu a členy Zastupitelstva Karlovarského kraje, jejichž předpokládaná hodnota činí více než 250 tisíc Kč, ale nepřesáhne 2 miliony Kč, bez povinnosti konat výběrové řízení za podmínky, že budou dodržena ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 
Termín kontroly: 23.11.2006
Zodpovídá:  Miroslav Očenášek, vedoucí odboru kancelář ředitele



38. Prezentace Karlovarského kraje v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  636/09/06

- schvaluje návrh Prezentace Karlovarského kraje v roce 2007 – Veletrhy cestovního ruchu

- pověřuje vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje podpisem Závazných přihlášek k účasti – smluvních formulářů
Termín kontroly: prosinec 2007 
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a CR





39. Udělení výjimky z Pravidel rady na zakázku: Realizace prezentace v Moskvě 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  637/09/06

- schvaluje výjimku z ustanovení Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 – „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ čl. II, při respektování zákona č. 137/2006 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek

- pověřuje vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje podpisem smlouvy na realizaci prezentace s navrhovanou společností
Termín kontroly: 7.12.2006
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



40. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2006 - IV. etapa 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  638/09/06

- 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 IV. etapy v celkové výši  273 000,-  Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s,
 200 000,00 Kč 
Mariánské Lázně, Hlavní kolonáda
oprava střešní krytiny včetně nátěru a klempířských oprav + nátěry kovových konstrukcí; oprava zdiva
Spoluvlastníci domu  čp. 26 v ulici Dlouhá 32 v Chebu zastoupení panem Luďkem Vachudou
   13 000,00 Kč 
Cheb, městský dům čp. 26, Dlouhá 32
oprava fasády
Michal Krul, Antonín Kreissl
60 000,- Kč
Jáchymov, městský dům čp.143
restaurátorská záchrana sklípkových kleneb


- 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 IV. etapy v celkové výši 1 013 180,-  Kč, a to:


vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Ostrov
         563 400,00 Kč 
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
odvlhčení zdiva objektu – I. etapa
Město Ostrov
         130 000,00 Kč 
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
restaurování oltáře 
Město Ostrov
119 780,00 Kč
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
restaurování portálu
Město Karlovy Vary
200 000, 00 Kč
Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – Zítkův pramen
repase oken

Termín kontroly: 7.12.2006
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



41. Změna usnesení rady kraje č. RK 523/07/06 ze dne 27.7.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  639/09/06

- mění usnesení Rady kraje č. RK 523/07/06 ze dne 27. 7. 2006 tak, že ve 2. odstavci navyšuje celkovou částku poskytnutých příspěvků z 1 505 520,- Kč na 1 571 520,- Kč a v 1. řádku tabulky ve 
2. sloupci navyšuje navrhovanou částku příspěvku poskytnutého z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2006 Městu Cheb na realizaci projektu: Chebský hrad – dokončení zemních prací, rekonstrukce vstupu do paláce z 898 000,- Kč na  
964 000,- Kč
Termín kontroly: 7.12.2006
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 



42. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině: Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  640/09/06

- projednala  znění Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Krajská knihovna Karlovy Vary

- doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
Termín kontrol: 23.11.2006
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

43. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO – II. kolo 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  641/09/06

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti poskytování sociálních služeb dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti poskytování sociálních služeb dle předloženého návrhu
Termín kontroly: 23.11.2006
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



44. Informace o hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s. za I. pololetí 2006

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  642/09/06

- schvaluje poskytnutí částky 164.680,- 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 4.165.726,- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeném v tabulce č. 2 důvodové zprávy
Termín kontroly:  9.11.2006
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


46.  Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  643/09/06

- schvaluje s účinností od 1. září 2007 nové obory vzdělání a formy vzdělávání včetně nejvyššího povoleného počtu žáků ve středních školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace 

Integrovaná střední škola Cheb
	26-47-M/002	Elektronické počítačové systémy	forma denní		140 žáků
	33-57-H/502	Zpracování dřeva			forma denní		  90 žáků
	33-57-E/502	Zpracování dřeva			forma denní		  90 žáků


Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary
	28-45-M/001	Technologie skla			forma denní		140 žáků
34-41-M/001	Polygrafie				forma denní		140 žáků
34-41-M/002	Počítačová grafika			forma denní		140 žáků
82-41-M/001	Užitá malba				forma denní		140 žáků
82-41-M/002	Užitá fotografie				forma denní		140 žáků
82-41-M/008	Propagační výtvarnictví – výstavnictví	forma denní		140 žáků
82-41-M/032	Grafika v reklamní praxi		forma denní		140 žáků

Střední průmyslová škola Ostrov
	23-41-M/003	Řízení jakosti ve strojírenství		forma denní		140 žáků

Střední odborné učiliště Toužim
	23-66-H/001	Mechanik opravář			forma denní		 75 žáků

Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří
	82-51-H/006	Umělecký truhlář			forma denní		  90 žáků
	82-51-H/006	Umělecký truhlář			forma dálková		  80 žáků
	82-41-M/026	Konstrukce a tvorba nábytku		forma denní		140 žáků
	82-41-M/026	Konstrukce a tvorba nábytku		forma dálková		100 žáků


- schvaluje s účinností od 1. září 2007 zrušení oborů vzdělání včetně formy vzdělávání ve středních školách a vyšší odborné škole, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace

Integrovaná střední škola Cheb
	33-54-H/003	Mechanik hudebních nástrojů – strunné nástroje	 forma externí
	33-56-H/003	Truhlář – dřevěné konstrukce			 forma denní
	29-56-H/002	Řezník–uzenář – výroba			 forma denní
	63-51-H/002	Technickoadministrativní pracovník		 forma distanční
	64-41-L/515	Podnikání v technických povoláních		 forma denní (nástavba)
	64-41-L/515	Podnikání v technických povoláních		 forma večerní (nástavba)
	64-41-L/518	Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství
										 forma denní (nástavba)
	64-41-L/518	Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství
										 forma večerní (nástavba)
	64-41-L/521	Podnikání v oborech obchodu a služeb		 forma denní (nástavba)
	64-41-L/521	Podnikání v oborech obchodu a služeb		 forma večerní (nástavba)

Střední zdravotnická škola Cheb
	53-41-J/001	Ošetřovatelka					 forma denní
	53-41-M/001	Všeobecná sestra				 forma denní
	53-41-M/001	Všeobecná sestra				 forma dálková

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
	37-41-M/004	Zasilatelství					 forma denní

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
	29-56-H/002	Řezník–uzenář – výroba			 forma denní
	29-56-H/003	Řezník–uzenář – prodej				 forma denní


Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
   	střední škola
	53-41-J/001	Ošetřovatelka					 forma denní
	53-41-M/001	Všeobecná sestra				 forma denní
	53-41-M/001	Všeobecná sestra				 forma večerní
      vyšší odborná škola
	53-41-N/002	Diplomovaná dětská sestra			 forma denní
	53-41-N/003	Diplomovaná porodní asistentka		 forma denní
	53-42-N/002	Diplomovaný fyzioterapeut			 forma denní

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
	41-51-H/008	Krajinář					 forma denní
41-56-E/002	Pěstební a lesnické práce			 forma denní
41-56-E/001	Lesní výroba					 forma denní

Střední průmyslová škola Ostrov
	23-45-M/005	Silniční doprava – provoz a údržba vozidel	 forma denní
	23-43-L/506	Provozní technika				 forma denní (nástavba)
	23-45-M/004	Silniční doprava				 forma dálková

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště hudebních nástrojů, Kraslice, 
Kpt. Jaroše 1843
	33-41-M/001	Dřevařství					forma denní
31-58-H/001	Krejčí						forma denní

Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří
33-56-H/002	Truhlář – výroba nábytku			forma denní
64-41-L/515	Podnikání v technických povoláních		forma denní (nástavba)
64-41-L/515	Podnikání v technických povoláních		forma dálková (nástavba)
64-41-L/521	Podnikání v oborech obchodu a služeb		forma denní (nástavba)
64-41-L/521	Podnikání v oborech obchodu a služeb		forma dálková (nástavba)

Střední průmyslová škola Loket
64-42-M/009	Management strojírenství			forma denní

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
	36-57-H/003	Malíř – stavební výroba				forma denní


- schvaluje s účinností od 7. září 2006 změnu nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus, denní formě vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Hotelová škola Mariánské Lázně, ze 400 na 450 žáků

- schvaluje s účinností od 1. září 2007 změnu nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání a formách vzdělávání ve středních školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace 
	
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary	
53-43-M/005	Laboratorní asistent		forma denní	z 96 na 140 žáků

Střední průmyslová škola Ostrov
78-42-M/001	Technické lyceum		forma denní	ze 120 na 270 žáků

Střední odborná škola ekonomická a gymnázium Chodov
78-42-M/002	Ekonomické lyceum		forma denní	ze 120 na 140 žáků

Střední průmyslová škola Loket
63-41-M/040	Informatika v ekonomice	forma denní	ze 120 na 170 žáků
- schvaluje s účinností od 1. července 2007 změnu nejvyššího povoleného počtu  lůžek a stravovaných ve školských zařízeních, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace 	

	Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří
    domov mládeže	ze 180 na 80 lůžek

Střední škola živnostenská Sokolov
    domov mládeže	ze 120 na 220 lůžek
	 školní jídelna	z 500 na 2 350 stravovaných


- schvaluje s účinností od 1. září 2007 změnu nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední lesnická škola Žlutice z 200 na 260 za podmínky, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhoví žádosti Karlovarského kraje o zápis oborů vzdělání 16-01-M/005 Ochrana a obnova životního prostředí, denní formy vzdělávání, a 41-56-H/001 Mechanizátor lesní výroby, denní formy vzdělávání, do rejstříku škol a školských zařízení           

- schvaluje s účinností od 7. září 2006 změnu nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří z 850 na 1000	

- schvaluje s účinností od 7. září 2006 nové místo, kde se uskutečňují školské služby  školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří na adrese 358 01 Kraslice, Kpt. Jaroše 1843 

- schvaluje s účinností od 1. července 2007 nová místa, kde se uskutečňuje vzdělávání 
a školské služby u příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

      střední škola
	356 01  Sokolov, Komenského 7/759	(teoretická výuka)
	356 01  Sokolov, Žákovská 1 (přístavba)	(teoretická výuka)
	356 01  Sokolov, Tovární 1363		(odborný výcvik oborů aranžér, cukrář, krejčí 
                                                                       a oděvnictví)
	356 01  Sokolov, Heyrovského 1626	(odborný výcvik oboru kosmetička)
	356 01  Sokolov, Heyrovského 1627	(odborný výcvik oboru kadeřník)
	356 01  Sokolov, K. H. Borovského 1267	(odborný výcvik stravovacích oborů)
	357 51  Kynšperk nad Ohří, Školní 715	(odborný výcvik stravovacích oborů)
	358 01  Kraslice, Kpt. Jaroše 1843  		(odborný výcvik oborů kosmetička, kadeřník 							a stravovacích oborů)

	domov mládeže	
356 01  Sokolov, K. H. Borovského 1267	

      školní jídelna
	356 01  Sokolov, K. H. Borovského 1267
	357 51  Kynšperk nad Ohří, Školní 715


- schvaluje s účinností od 1. července 2007 zrušení místa, kde se uskutečňují školské služby domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří, na adrese 356 01  Sokolov, K. H. Borovského 1267

- schvaluje s účinností od 1. září 2007 zrušení místa, kde se uskutečňuje základní 
 vzdělávání, u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart na adrese 354 91  Lázně Kynžvart, Lázeňská 206, dům Orlík

- neschvaluje s účinností od 1. září 2007 nové obory vzdělání a formy vzdělávání včetně nejvyššího povoleného počtu žáků ve středních školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace 

Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary
78-42-M/001	Technické lyceum			forma denní		140 žáků
78-42-M/006	Přírodovědné lyceum			forma denní		140 žáků

Střední lesnická škola Žlutice
	41-51-H/008	Krajinář				forma denní		90 žáků

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
	26-47-M/003	Informační technologie			forma denní		140 žáků


- neschvaluje s účinností od 1. září 2007  změnu nejvyššího povoleného počtu lůžek v domově mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary ze 720 na 590 

- souhlasí s účinností od 1. září 2007 se změnou názvu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary na Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu názvu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary včetně vydání dodatku ke zřizovací listině dle přílohy zprávy

- souhlasí se zrušením školní jídelny příspěvkové organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří dnem 30. června 2007 s tím, že činnost školní jídelny bude s účinností od 1. července 2007 vykonávat příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení školní jídelny příspěvkové organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří včetně vydání dodatku ke zřizovací listině dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení a připravit materiály pro jednání zastupitelstva kraje 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení 

Termín kontroly: červen 2007	

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




47. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  644/09/06

- souhlasí s účinností od 1. října 2006 se změnami ve vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití 
a vydáním dodatků ke zřizovacím listinám následujících příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem dle příloh zprávy

	Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně
Integrovaná střední škola Cheb
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary
Střední průmyslová škola Ostrov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedené změny včetně vydání dodatků ke zřizovacím listinám
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiály pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 19.10.2006

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




48 a) Dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  645/09/06
		
- souhlasí s dotací na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 781 000 Kč 
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly: 23.11.2006
Zodpovídá:  Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



48 b) Poskytnutí finančního příspěvku Městu Aš na vybudování infrastruktury Integrovaného záchranného systému 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  646/09/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení přidělení finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč pro Město Aš na vybudování infrastruktury Integrovaného záchranného systému

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Městem Aš

- ukládá odboru ekonomickému realizovat veškeré úkoly, které vyplývají z přidělení  příspěvku ve výši 500.000,- Kč Městu Aš z rozpočtu Karlovarského kraje po schválení přidělení příspěvku Zastupitelstvem Karlovarského kraje
Termín kontroly: 7.12.2006
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



48 c) „Zvyšování kompetencí manažerů pro rozvoj lidských zdrojů v Karlovarském  kraji“ – změna usnesení č. RK 461/06/06

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  647/09/06

- schvaluje změnu v usnesení rady kraje č. RK/461/06/06, která spočívá ve změně počtu zástupců kraje a ředitelů škol tak, že specializované návštěvy manažerů pro rozvoj lidských zdrojů se zúčastní 5 zástupců kraje a 8 ředitelů škol, a změně poskytnutí příspěvku ředitelům škol z rozpočtu kraje, a to v položce stravné a kapesné, která bude uhrazena z rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu v celkové výši 120.000,-- Kč (t. j. 15.000,-- Kč na osobu)

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly vyplývající z tohoto usnesení 
Termín kontroly: 19.10.2006  
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



48 d) Souhlas vlastníka – Karlovarského kraje s realizací projektů v souvislosti s Regionálním operačním programem regionu NUTS 2 Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  648/09/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydat souhlas vlastníka – Karlovarského kraje s realizací níže uvedených projektů v souvislosti s Regionálním operačním programem regionu NUTS 2 Severozápad:

Střední průmyslová škola Ostrov – Rekonstrukce centra technického středoškolského 	a celoživotního vzdělávání
	Galerie umění Karlovy Vary – Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – Projekt revitalizace  	Centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov

za podmínky, že na realizaci těchto akcí budou přiznány finanční prostředky v požadované výši z Regionálního operačního programu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydat souhlas vlastníka – Karlovarského kraje s nakládáním s nemovitostmi v rozsahu Regionálního operačního programu regionu NUTS 2 Severozápad a v souvislosti s realizací níže uvedených projektů:

Střední průmyslová škola Ostrov – Rekonstrukce centra technického středoškolského 	a celoživotního vzdělávání
	Galerie umění Karlovy Vary – Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – Projekt revitalizace  	Centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov

za podmínky, že na realizaci těchto akcí budou přiznány finanční prostředky v požadované výši z Regionálního operačního programu

Termín kontroly:  5.10.2006

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




