Usnesení ze 49. jednání RKK dne 14.12.2006
14.12.2006		Strana 2 (celkem 3)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21



USNESENÍ

ze 49. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. prosince 2006 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 14:00 do 14:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Ing. Mutinský, 
Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 7 radních)
Omluveni:		Ing. Zborník, Mgr. Volavková
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.	Uzavření smluv o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální 	RK  902/12/06
drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního 
obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 
148, 161 a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010						
2.	Rozpočtové změny č. 333 - 334/2006						RK  903/12/06
3.	Prodej knihovního fondu z poboček Krajské knihovny Karlovy Vary 		RK  904/12/06
Městu Karlovy Vary
4.	Dodatek ke smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci v projektu 		RK  905/12/06
„Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace“ uzavřené mezi 
Karlovarským krajem a Západočeskou univerzitou v Plzni											
						 				
											
						




                                                                                                 
	   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
- RNDr. Petra Horkého


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Uzavření smluv o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 
na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 161 a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 902/12/06

- schvaluje uzavření smluv o závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
na zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou 
na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 161 a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010 včetně, se společnostmi České dráhy, a.s. a VIAMONT a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 22.2.2007

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


2. Rozpočtové změny č. 333 - 334/2006 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 903/12/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 333/2006
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 975.000,-- Kč (z odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce - 779.547,-- Kč a z odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce - 195.453,-- Kč) do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvky 
pro příspěvkové organizace v oblasti školství  zřizované Karlovarským krajem na jednotlivé akce (rozpis na jednotlivé subjekty a akce je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu  č.  334/2006
- přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje  v celkové výši ± 209.811,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovy Vary, a to na výplatu mzdy včetně odvodů (celkem 153.231,-- Kč) a odstupného (celkem 56.580,-- Kč) pro zaměstnance 
Mgr. Zdeňka Roubínka. Vyplaceno na hrubé mzdy bude v roce 2006 27.858,-- Kč, o které se organizaci navyšuje mzdový limit roku 2006. 

Termín kontroly: 1.2.2007

Zodpovídá: Ing. Daniela Vinopalová, pověř. zastupováním vedoucího oddělení rozpočtu a financování


3. Prodej knihovního fondu z poboček Krajské knihovny Karlovy Vary Městu Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 904/12/06

- schvaluje prodej knihovního fondu z bývalých poboček Krajské knihovny Karlovy Vary, Městu Karlovy Vary za dohodnutou cenu 1,- Kč za knihovní jednotku, což celkem činí 154 309,- Kč 

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků z prodeje příspěvkové organizaci Krajská knihovna Karlovy Vary s tím, že částka bude použita na nákup knih

- ukládá ředitelce Krajské knihovny Karlovy Vary, PhDr. Evě Žákové, uzavřít kupní smlouvu s Městem Karlovy Vary

Termín kontroly: 22.2.2007

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


4. Dodatek ke smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci v projektu „Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace“ uzavřené mezi Karlovarským krajem a Západočeskou univerzitou v Plzni	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 905/12/06

- schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci v projektu „Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace“ mezi Karlovarským krajem a Západočeskou univerzitou v Plzni dle přílohy zprávy  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatek smlouvy k podpisu hejtmanovi
 
Termín kontroly:  11.1.2007

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


