Usnesení z 42. řádného jednání RKK dne 19.10.2006
19.10.2006		Strana 1 (celkem 20)
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 42. řádného jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 19. října 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době (8:00 - 8:20) hodin a (10:20 - 11:30) hodin 


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


usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	

1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.10.2006		RK  709/10/06
2.	Program obnovy venkova pro rok 2006 - změny v realizovaných akcích		RK  710/10/06
3.	Projekt Partnerství pro budoucnost - jmenování nového partnera projektu 		RK  711/10/06
a návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci
4.	Smlouva o spolupráci krajů - dodatek č. 1						RK  712/10/06
5.	Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK  713/10/06
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje
6.	Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě			RK  714/10/06
7.	Provedení auditorského ověření roční uzávěrky					RK  715/10/06
8.	Zpráva o činnosti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za rok 2005 		RK  716/10/06
9.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemních smluv			RK  717/10/06
10.	Rozpočtové změny 								RK  718/10/06
11.	Výpověď smlouvy o zprostředkování a plné moci udělené společnosti 	   	staženo
RESPECT, a.s., k vedení a zpracování pojistného zájmu ze dne 21.1.2002. 
Vyhlášení výběrového řízení na nového pojišťovacího makléře.
12.	Žádost příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené 	RK  719/10/06	
v Radošově o úlevu z povinnosti zaplacení penále do rozpočtu Karlovarského 
kraje
13.	Nařízení odvodu z investičního fondu v roce 2007 příspěvkové organizaci 		RK  720/10/06
Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
14.	Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2006 	RK  721/10/06
do 30.9.2006
15.	Rámcový program rady kraje a zastupitelstva kraje na I. pololetí 2007		RK  722/10/06
16.	Informace o vymáhání náhrady škody po bývalých zaměstnancích 		RK  723/10/06
příspěvkové organizace Nemocnice Cheb
17.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 474 	RK  724/10/06
v k.ú. Františkovy Lázně
18.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 7 	RK  725/10/06
na st.p.č. 5/2 v k.ú. Dolní Dvory
19.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2406/2, k.ú. Nejdek ve prospěch 	RK  726/10/06
manželů Petrovských
20.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje obci Abertamy	RK  727/10/06
21.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje - automobil 		RK  728/10/06
Škoda 1203 ve správě  příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské 
Lázně
22.	Transformace domovů - penzionů pro důchodce na domovy pro seniory 	     	RK  729/10/06
23.	Odměna ředitelce Domova důchodců v Nejdku	      				RK  730/10/06
24.	Místo uskutečňování ústavní výchovy zajišťované dětským domovem, jehož 	RK  731/10/06
činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov a školní jídelna Aš
25.	Stanovisko Karlovarského kraje k žádostem jiných zřizovatelů škol a školských 	RK  732/10/06
zařízení o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
26.	Schválení účasti sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách 		RK  733/10/06
3. olympiády dětí a mládeže ČR 2007
27.	Žádost o poskytnutí dotace na realizaci systémového projektu Pilot G – Tvorba 	RK  734/10/06
a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných gymnáziích 
na školní rok 2006/2007
28.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dětský 	RK  735/10/06
domov a školní jídelna Aš – Stavební úpravy budovy v Sadové ulici č. p. 1260, 
Aš, dle zákona 109/2002 Sb.“
29.	Nový obor vzdělání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace 	RK  736/10/06
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
30.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup krmných směsí 		RK  737/10/06
pro skot a prasata od 15.12.2006 do 30.10.2007 pro Školní statek Cheb“
	Schválení formy zadávacího řízení

Schválení subjektů k obeslání výzvou
Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise 
	pro hodnocení kvalifikace a výběr zájemců 
	Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
31.	a)	 Návrh Memoranda o spolupráci v rámci Finančních mechanismů Evropského 	RK  738/10/06
     hospodářského prostoru a Norska
	b) Projekt Partnerství pro budoucnost						RK  739/10/06
	c) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce objektů 	RK  740/10/06
    čp. 393 a 392 v  ul. Pod Jelením skokem v K.Varech“
-	Schválení formy zadávacího řízení
-	Schválení subjektů k obeslání výzvou
-	Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
-	Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
-  Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	d) Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na záchranu kostela 	RK  741/10/06
    Navštívení Panny Marie ve Skokách
	e) Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 659/09/06 			RK  742/10/06
    ze dne 14.9.2006
	f) Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 660/09/06 			RK  743/10/06
    ze dne 14.9.2006



	g) Ukončení členství Karlovarského kraje v zájmovém sdružení právnických 	RK  744/10/06
    osob - Regionální rozvojové agentuře Egrensis	
	h) Stanovisko Karlovarského kraje k žádosti jiného zřizovatele školy o zápis 	RK  745/10/06
    změn v  údajích uvedených v  rejstříku škol a školských zařízení				
			








			
                                                           
	   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:

Rozšíření programu o:
bod č. 31a)	- Návrh Memoranda o spolupráci v rámci Finančních mechanismů Evropského 				hospodářského 	prostoru a Norska
bod č. 31b)	- Projekt Partnerství pro budoucnost
bod č. 31c)	- Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce objektů čp. 393 a 392 			v ul. Pod Jelením skokem v K.Varech“
-	Schválení formy zadávacího řízení
-	Schválení subjektů k obeslání výzvou
-	Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
-	Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
-  Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
bod č. 31d)	- Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na záchranu kostela Navštívení 			Panny Marie ve Skokách
bod č. 31e)	- Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 659/09/06 ze dne 14.9.2006
bod č. 31f)	- Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 660/09/06 ze dne 14.9.2006
bod č. 31g)	- Ukončení členství Karlovarského kraje v zájmovém sdružení právnických osob -  			Regionální rozvojové agentuře Egrensis
bod č. 31h)	- Stanovisko Karlovarského kraje k žádosti jiného zřizovatele školy o zápis změn v  			údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení

Rozšíření bodu č. 10:
- o rozpočtovou změnu č. 258/2006 a 259/2006

Stažení:
bodu č. 11)	- Výpověď smlouvy o zprostředkování a plné moci udělené společnosti RESPECT, a.s., k vedení a zpracování pojistného zájmu ze dne 21.1.2002. Vyhlášení výběrového řízení na nového pojišťovacího makléře.



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.10.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  709/10/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.10.2006

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pov. zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí



2. Program obnovy venkova pro rok 2006 - změny v realizovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  710/10/06

- souhlasí s dodatky ke smlouvám č. D 641/2006, č. D 638/2006, č. D 644/2006, č. D 579/2006, 
D 661/2006, D 662/2006

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatky ke smlouvám č. D 641/2006, 
č. D 638/2006,  č. D 644/2006, č. D 579/2006, D 661/2006, D 662/2006

Termín kontroly: 7.12.2006

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



3. Projekt Partnerství pro budoucnost - jmenování nového partnera projektu a návrh Smlouvy 
o partnerství a vzájemné spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  711/10/06

- jmenuje partnera projektu Partnerství pro budoucnost:

	Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


- souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly:  18.1.2007 

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



4. Smlouva o spolupráci krajů - dodatek č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  712/10/06

- souhlasí se zněním Smlouvy o spolupráci krajů – dodatek č. 1 - při pořízení dokumentu „Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad“ pro období 2007 – 2013 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Smlouvu o spolupráci krajů – dodatek č. 1 - při pořízení dokumentu „Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad“ 
pro období 2007 – 2013 

Termín kontroly:  23.11.2006

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


5. Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  713/10/06

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. 115/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje, s dopravcem VV autobusy s.r.o., dle návrhu

Termín kontroly: 23.11.2006

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



6. Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  714/10/06

- schvaluje uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem České dráhy, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 7.12.2006

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



7. Provedení auditorského ověření roční uzávěrky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  715/10/06

- souhlasí s tím, aby auditorské ověření roční uzávěrky za účetní období roku 2006 a vydání zprávy 
o auditu včetně výroku provedla  - Ing. Daniela Trpáková, Cheb, IČO 435677

Termín kontroly:   22.2.2007

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



8. Zpráva o činnosti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za rok 2005 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  716/10/06

- bere na vědomí  předloženou Zprávu o činnosti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za rok 2005

Termín kontroly: 23.11.2006

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



9. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  717/10/06

- souhlasí s uzavřením předložených podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o., občanským sdružením Aeroklub Karlovy Vary a společností FUN AIR, s.r.o.

Termín kontroly: 23.11.2006

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



10. Rozpočtové změny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  718/10/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č.  250/2006
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 201.110,-- Kč do odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu zakázky ,,Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary – I. etapa“

Rozpočtovou změnu č. 251/2006
 - přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 50.000,-- Kč 
k zajištění výdajů na  cestovné

Rozpočtovou změnu č. 252/2006 
 - 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. 253/2006 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace 
od Ministerstva kultury České republiky ve výši 10.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na projekty „Knihovnické služby 
pro handicapované občany VI“

Rozpočtovou změnu č. 254/2006
- přesun rozpočtových prostředků z odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru školství, mládeže a tělovýchovy, odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 1.100.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvky pro příspěvkové organizace v oblasti školství, zdravotnictví a sociální zřizované Karlovarským krajem na jednotlivé akce (rozpis na jednotlivé subjekty a akce je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 255/2006
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,-- Kč. Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní uměleckou školu Žlutice na pořízení ozvučovací soustavy MIDLE PRODUCT  pro dechový orchestr Veselka.

Rozpočtovou změnu č. 256/2006
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 52.320,-- Kč na zajištění vytištění Kalendáře významných kulturních a sportovních akcí

Rozpočtovou změnu č. 257/2006 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 25.147,-- Kč na základě žádosti o zvýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední odborné škole logistické a SOU Dalovice. Zároveň bude této organizaci ve stejné částce zvýšen odvod z investičního fondu 
do rozpočtu Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 258/2006
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 490.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje na investiční příspěvek na nákup osobního automobilu a kopírky

Rozpočtovou změnu č. 259/2006 
- přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,- Kč  z důvodu poskytnutí příspěvku Klášteru premonstrátů Teplá na zabezpečení věží kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách

Termín kontroly: 23.11.2006

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



11. Výpověď smlouvy o zprostředkování a plné moci udělené společnosti RESPECT, a.s., k vedení a zpracování pojistného zájmu ze dne 21.1.2002. Vyhlášení výběrového řízení na nového pojišťovacího makléře.

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z jednání.



12. Žádost příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově o úlevu z povinnosti zaplacení penále do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  719/10/06

- schvaluje  úlevu z povinnosti zaplacení penále ve výši l promile denně, tj. Kč 42.869,75 z provedeného odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje ve výši Kč 65.450,-- 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru  



13. Nařízení odvodu z investičního fondu v roce 2007 příspěvkové organizaci Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  720/10/06

- schvaluje nařízení odvodu z investičního fondu počínaje rokem 2007 příspěvkové organizaci Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje ve výši účetních odpisů daného období

- ukládá ekonomickému odboru zapracovat odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje do návrhu rozpočtu na rok 2007  

Termín kontroly:  8.3.2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



14. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2006 do 30.9.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  721/10/06

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1-9/2006

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



15. Rámcový program rady kraje a zastupitelstva kraje na I. pololetí 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  722/10/06

- bere na vědomí rámcový program Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje 
na I. pololetí 2007

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pov. zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí



16. Informace o vymáhání náhrady škody po bývalých zaměstnancích příspěvkové organizace Nemocnice Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  723/10/06

- bere na vědomí informaci JUDr. Martina Čonky, který zastupuje kraj při vymáhání náhrady škody 
po bývalých zaměstnancích příspěvkové organizace Nemocnice Cheb - MUDr. Evě Skalické, 
MUDr. Ondřeji Čapkovi a MUDr. Václavu Hovorkovi, zaslané radě prostřednictvím odboru majetkoprávního dne 3. října t.r. 

- uděluje pokyn zástupci kraje k podání žalobního návrhu v souladu s předchozím usnesením rady č. RK 486/07/06 ze dne 10. července 2006

Termín kontroly: 22.3.2007

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



17. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 474 v k.ú. Františkovy Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  724/10/06

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 474 na st.p.č. 853, st.p.č. 853 o výměře 152 m2, p.p.č. 459/85 o výměře 396 m2, vše v k.ú. a obci Františkovy Lázně, nejvyšší nabídce      

Termín kontroly:  7.12.2006

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



18. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 7 na st.p.č. 5/2 
v k.ú. Dolní Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  725/10/06

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 7 na st.p.č. 5/2, st.p.č. 5/2 o výměře 1710 m2 , 
v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb

Termín kontroly:  7.12.2006

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



19. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2406/2, k.ú. Nejdek ve prospěch manželů Petrovských

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  726/10/06

- schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 2406/2, k.ú. Nejdek, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na níž byla provedena kanalizační přípojka a přípojka plynu pro stavbu rodinného domu. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,--Kč, podle § 18 odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

- souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a Jurajem Petrovským a Elizabeth Petrovskou (jako stranou oprávněnou)

- ukládá vedoucímu majetkoprávního odboru zabezpečit uzavření uvedené smlouvy

Termín kontroly: 7.12.2006

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



20. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje obci Abertamy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  727/10/06

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje 1 ks krbu na dřevo, který je ve správě Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, jako nástupnické příspěvkové organizace Středního odborného učiliště lesnického, OU a U Abertamy, Obci Abertamy, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem zastoupeným příspěvkovou organizací, Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek a Obcí Abertamy

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek PaedDr. Pavlu Maříkovi uzavřít s Obcí Abertamy darovací smlouvu

Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: PaedDr. Pavel Mařík, ředitel SOU a SOU Nejdek



21. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje - automobil Škoda 1203 ve správě  příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  728/10/06

- schvaluje prodej movitého majetku - osobního automobilu Škoda 1203 CHD 53-21, formou zprostředkovatelské smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Středním odborným učilištěm Mariánské Lázně – nástupnická organizace Hotelová škola Mariánské Lázně, jako zájemcem na jedné straně a právnickou osobou Autospektrum 2000 s.r.o., Mariánské Lázně, jako zprostředkovatelem 
na straně druhé, za cenu 5.000,-Kč a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje 
do majetku třetí osoby s tím, že finanční prostředky ve výši 4.643,-Kč získané prodejem, po odečtení nákladů ve výši 357,- Kč za zprostředkování zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci

Termín kontroly:   23.11.2006

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



22. Transformace domovů - penzionů pro důchodce na domovy pro seniory 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  729/10/06

- schvaluje transformaci stávajících pořadníků čekatelů na umístění do domovů - penzionů pro důchodce na pořadníky čekatelů na umístění do domovů pro seniory od účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách

- schvaluje přednostní umístění osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci ve stupni III – těžká závislost a ve stupni IV – úplná závislost (viz ustanovení. § 7 a násl. zákona č. 108/2006 Sb.  – příspěvek na péči) do transformovaných domovů – penzionů pro seniory  na domovy pro seniory

- ukládá odboru sociálních věcí a ředitelům organizací plnit úkoly související s transformací domovů -penzionů pro důchodce na domovy pro seniory od účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Termín kontroly: 22.3.2007 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
 


23. Odměna ředitelce Domova důchodců v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  730/10/06

- schvaluje vyplacení odměny k příležitosti odchodu do starobního důchodu pí. Janě Redlové, ředitelce Domova důchodců v Nejdku ve výši 5.000,-- Kč 

- ukládá odboru kanceláře ředitele úřadu realizovat úkoly spojené se schváleným usnesením  

Termín kontroly: 23.11.2006

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



24. Místo uskutečňování ústavní výchovy zajišťované dětským domovem, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov a školní jídelna Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  731/10/06

- schvaluje s účinností od 1. listopadu 2006 nové místo uskutečňování ústavní výchovy zajišťované dětským domovem, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov a školní jídelna Aš, kterým bude samostatná bytová jednotka na adrese 352 01 Aš, Mokřiny, č. p. 119 

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

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

Termín kontroly: 7.12.2006 

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


25. Stanovisko Karlovarského kraje k žádostem jiných zřizovatelů škol a školských zařízení o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  732/10/06

- souhlasí se zápisem nového oboru vzdělání 79-41-K/408 Gymnázium – živé jazyky, dálkové formy vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává Evropské jazykové gymnázium s.r.o., a se zápisem nového místa, kde se uskutečňuje střední vzdělávání na adrese 360 17  Karlovy Vary – Stará Role, Školní 1, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2007

- souhlasí se zápisem nových oborů vzdělání 65-41-L/006 Kuchař, denní formy vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 20 žáků a 65-41-L/005 Číšník, denní formy vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 20 žáků ve středisku praktického vyučování, jehož činnost vykonává Středisko praktického vyučování GRANDHOTEL PUPP o.p.s., do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2007

- souhlasí se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 68-42-M/002 Veřejnoprávní ochrana, denní formy vzdělávání, z 200 na 250 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o., do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2007
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat uvedené soukromé školy a školská zařízení  a jejich zřizovatele o tomto usnesení
	
Termín kontroly: 7.12.2006

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



26. Schválení účasti sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách 3. olympiády dětí a mládeže ČR 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  733/10/06

- bere na vědomí pozvání hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce k účasti sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách 3. letní olympiády dětí a mládeže ČR konané ve dnech 19. – 24. června 2007

- souhlasí s účastí sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách 3. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2007 a s podáním přihlášky 

- bere na vědomí předběžný odhad výdajů ve výši 700 tis. Kč k finančnímu zabezpečení účasti na této akci s připomínkou uvedenou v zápise
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zabezpečit veškeré úkoly spojené s nominací krajského výběru, jeho materiálního, personálního a finančního zajištění

Termín kontroly: 9.8.2007 

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

27. Žádost o poskytnutí dotace na realizaci systémového projektu Pilot G – Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných gymnáziích na školní rok 2006/2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  734/10/06

- bere na vědomí zapojení příspěvkové organizace Gymnázium Cheb do systémového projektu Evropského sociálního fondu – opatření 3.1 Operačního programu rozvoje lidských zdrojů Pilot G – Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných gymnáziích

- schvaluje  žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu z prostředků Evropského sociálního fondu 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o poskytnutí dotace na školní rok 2006/2007

Termín kontroly: 9.8.2007 

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



28. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dětský domov a školní jídelna Aš – Stavební úpravy budovy v Sadové ulici č. p. 1260, Aš, dle zákona 109/2002 Sb.“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  735/10/06

- schvaluje vyloučení uchazečů: Kaduko s.r.o., Koperníkova 40, 352 01 Aš a Pozemní stavby spol. s.r.o., Obětí nacizmu 31, 350 93 Cheb, z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku  „Dětský domov a školní jídelna Aš – Stavební úpravy budovy v Sadové ulici č. p. 1260, Aš, dle zákona 109/2002 Sb.“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávacích podmínkách

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Dětský domov a školní jídelna Aš – Stavební úpravy budovy v Sadové ulici č.p. 1260, Aš, dle zákona 109/2002 Sb.“. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče Odehnal-Stavo s.r.o., Podhradí 42, 352 01 Podhradí, s nabídkovou cenou 13 336 551,- Kč včetně DPH.

- ukládá řediteli Dětského domova a školní jídelny Aš, uzavřít s vítězem soutěže firmou Odehnal-Stavo s.r.o., Podhradí 42, dodatek ke smlouvě o dílo, s možností odstoupit ze strany objednatele od realizace 
2. etapy akce a redukující plnění pouze na 1. etapu díla do výše 10.000.000,-Kč včetně DPH

Termín kontroly: 22.3.2007

Zodpovídá: Jaroslav Bayer, ředitel příspěvkové organizace Dětský domov a školní  jídelna Aš



29. Nový obor vzdělání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  736/10/06

- schvaluje s účinností od 1. září 2007 nový obor vzdělání a formy vzdělávání včetně nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

		64-41-L/524	Podnikání			forma denní (nást.)		60 žáků
		64-41-L/524	Podnikání			forma dálková (nást.)		90 žáků

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

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

Termín kontroly: 14.6.2007	

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



30. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup krmných směsí pro skot a prasata 
od 15.12.2006 do 30.10.2007 pro Školní statek Cheb“
Schválení formy zadávacího řízení
Schválení subjektů k obeslání výzvou
Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  a komise pro hodnocení kvalifikace a 	výběr zájemců 
Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  737/10/06

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Nákup krmných směsí pro skot a prasata od 15. 12. 2006 do 30. 10. 2007 pro Školní statek Cheb“ 

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Nákup krmných směsí pro skot a prasata od 15.12.2006 do 30.10.2007 pro Školní statek Cheb“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup  krmných směsí pro skot a prasata od 15.12.2006 do 30.10.2007 pro Školní statek Cheb“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Eva Cíchová			- náhradník: Mgr. Eva Poučková
- člen: Ing. Lucie Škvorová			- náhradník: Hana Mávrová
- člen: Jiří Skála      				- náhradník: Ing. Markéta Horová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Bc. Radomil Gold	      		- náhradník: Libuše Chrástová
- člen: Ing. Stanislav Dušek     		- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: RNDr. Pavel Vanoušek   		- náhradník: Stanislav Strmeň
- člen: Radomil Havrda             		- náhradník: MUDr. Jan Svoboda
- člen: Ing. Leoš Horčička	      		- náhradník: Ing. Markéta Horová
- člen: Jaroslav Votík                 		- náhradník: Ing. Petr Stoklasa

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Školní statek Cheb, aby zahájil realizaci výběrového řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dle předpisu rady PR č. 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“

Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace Školní statek Cheb



31a) Návrh Memoranda o spolupráci v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  738/10/06

- bere na vědomí návrh Memoranda o spolupráci v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a nemá k předloženému znění Memoranda připomínek

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



31b) Projekt Partnerství pro budoucnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  739/10/06

- bere na vědomí vyhodnocení průběžných výsledků projektu Partnerství pro budoucnost a plnění rozpočtu tohoto projektu

- souhlasí s přenesením výkonné části projektu z odboru regionálního rozvoje na Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
                                      
- schvaluje zastavení dalších plánovaných aktivit všech partnerů v rámci projektu Partnerství 
pro budoucnost do konce projektu a tím pozastavení úhrady všech ostatních nákladů (mimo nákladů 
na manažery území), které jsou specifikovány ve Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci. Zároveň doporučuje projektovému/řídícímu týmu projektu Partnerství pro budoucnost neschvalovat další aktivity partnerů a jejich finanční plnění.

- pověřuje odbor regionálního rozvoje další koordinací projektu Partnerství pro budoucnost 

Termín kontroly: 7.12.2006 

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



31c) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce objektů čp. 393 a 392 v  ul. Pod Jelením skokem v K.Varech“
-	Schválení formy zadávacího řízení
-	Schválení subjektů k obeslání výzvou
-	Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
-	Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
-  Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  740/10/06

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektů čp. 393 a 392 v ul. Pod Jelením skokem v Karlových Varech“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektů čp. 393 a 392 v ul. Pod Jelením skokem v K. Varech“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektů čp. 393 a 392 v ul. Pod Jelením skokem v Karlových Varech“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek:
- člen:  Mgr. Jan Batík           	- náhradník: PhDr. Stanislav Burachovič           
- člen:  Ing. Lenka Zubačová 	- náhradník: Eva Smíšková                               
- člen:  Milan Březina            	- náhradník: Jana Spirová                             

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek :              
- člen:  Mgr. Jaroslav Borka   	- náhradník: PhDr. Kamila Bešťáková
- člen:  Zdeňka Fiedlerová	    	- náhradník: RNDr.Tomáš Vylita        
- člen:  RNDr. Petr Horký      	- náhradník: Václav Veselý                   
                    - člen:  Ing. Jiří Behenský      	- náhradník: Bc.Tomáš Hybner                   
                    - člen:  Jan Prudík                  	- náhradník: Jana Spirová                          
                    - člen:  Mgr.Jan Batík            	- náhradník: PhDr. Stanislav Burachovič             
                    - člen:  Ing. Lenka Zubačová 	- náhradník: Eva Smíšková                               

Termín kontroly:     22.3.2007

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



31d) Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na záchranu kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  741/10/06

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 100 000,- Kč na provizorní zabezpečení věží kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat smlouvu o poskytnutí příspěvku

- zplnomocňuje náměstka hejtmana Ing. Jiřího Behenského k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku

Termín kontroly: 7.12.2006

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






31e) Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 659/09/06 ze dne 14.9.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  742/10/06

- revokuje ve smyslu důvodové zprávy stávající text uvedený v usnesení č. 659/09/06 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Nákup sanitního vozidla RZP v provedení RLP Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup sanitního vozidla RZP v provedení RLP Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  MUDr. Ivo Tukinski     - náhradník: MUDr. Karel Vaněk
- člen:  Milan Březina               - náhradník: Jaroslav Votík
- člen:  Ing. Josef Bernátek       - náhradník: Janka Danihelová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek :
- člen:  Ing. Jiří Mutinský	- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen:  Ing. Josef Malý		- náhradník: RNDr. Jaroslav Růžička
- člen:  Petr Martínek		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen:  Ing. Ivan Žikeš		- náhradník: RNDr. Tomáš Vylita
- člen:  MUDr. Ivo Tukinski	- náhradník: MUDr. Karel Vaněk
- člen:  Ing. Josef Bernátek        - náhradník: Janka Danihelová

Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje



31f) Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 660/09/06 ze dne 14.9.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  743/10/06

- revokuje ve smyslu důvodové zprávy stávající text uvedený v usnesení č. 660/09/06 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Nákup sanitního vozidla RZP v provedení RLP pro přepravu novorozenců Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup sanitního vozidla RZP v provedení RLP pro přepravu novorozenců Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  MUDr. Ivo Tukinski     - náhradník: MUDr. Karel Vaněk
- člen:  Milan Březina               - náhradník: Jaroslav Votík
- člen:  Ing. Josef Bernátek       - náhradník: Janka Danihelová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  Ing. Jiří Mutinský	- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen:  Ing. Josef Malý		- náhradník: RNDr. Jaroslav Růžička
- člen:  Petr Martínek		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen:  Ing. Ivan Žikeš		- náhradník: RNDr. Tomáš Vylita
- člen:  MUDr. Ivo Tukinski	- náhradník: MUDr. Karel Vaněk
- člen:  Ing. Josef Bernátek        - náhradník: Janka Danihelová

Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského  kraje



31g) Ukončení členství Karlovarského kraje v zájmovém sdružení právnických osob -  Regionální rozvojové agentuře Egrensis

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  744/10/06

- projednala návrh na ukončení členství Karlovarského kraje v zájmovém sdružení právnických osob -  Regionální rozvojové agentury Egrensis 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje

	rozhodnout v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. l/ zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, o ukončení účasti v již založené právnické osobě - Regionální rozvojové agentuře Egrensis 

uložit zástupcům Karlovarského kraje v Regionální rozvojové agentuře Egrensis Ing. Janu Zborníkovi, Ing. Jiřímu Červenkovi, Ing. Jiřímu Behenskému a Ing. Luboši Orálkovi, hlasováním na valné hromadě ukončit členství ve sdružení rozhodnutím o zrušení sdružení 
uložit Radě Karlovarského kraje
1. vypořádat v souvislosti s ukončením členství ve sdružení  všechna  práva  a závazky  vyplývající z tohoto členství pro Karlovarský kraj
2. odvolat delegáty Karlovarského kraje z Valné hromady Regionální rozvojové agentury Egrensis Ing. Jana Zborníka, Ing. Jiřího Červenku, Ing. Jiřího Behenského, 
Ing. Luboše Orálka dnem ukončení účasti Karlovarského kraje v Regionální rozvojové agentuře Egrensis

Termín kontroly: 5.4.2007

Zodpovídá: Ing. Luboš Orálek, uvolněný člen zastupitelstva



31h) Stanovisko Karlovarského kraje k žádosti jiného zřizovatele školy o zápis změn v  údajích uvedených v  rejstříku škol a školských zařízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  745/10/06

- souhlasí se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 63-41-M/004 Obchodní akademie, denní formy vzdělávání, ze 140 na 160 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o. se sídlem v Karlových Varech s účinností od 1. září 2007 

- souhlasí se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu žáků z 210 na 230 ve střední škole, jejíž činnost vykonává Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o. se sídlem v Karlových Varech s účinností od 1. září 2007 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat soukromou školu a jejího zřizovatele o tomto usnesení

Termín kontroly: 7.12.2006

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




