Usnesení z 19. jednání RKK dne 10.5.2007
10.5.2007		Strana 2 (celkem 13)
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 19. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. května 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 10:32 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Orálek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál, Ing. Rezek, Ing. Tomsová, p. Očenášek
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.5.2007		RK  293/05/07
2.	Návrh spolupráce Karlovarského kraje a Šibensko-kninské župy, Chorvatská 	RK  294/05/07
republika
3.	Souhlas k užití znaku Karlovarského kraje						RK  295/05/07
4.	Uzavření „Licenční smlouvy nevýhradní o poskytnutí a užití digitálních dat 	RK  296/05/07
Politiky územního rozvoje“ mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – Ústavem 
územního rozvoje a Karlovarským krajem
5.	Uzavření „Smlouvy o poskytnutí dat“ mezi Ministerstvem zemědělství ČR a 	RK  297/05/07
Karlovarským krajem
6.	Smlouva o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Rozvojovým 	RK  298/05/07
dopravním svazem
7.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní 	RK  299/05/07
regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti 
územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem VIAMONT a.s.
8.	Výsledky veřejnosprávní kontroly u dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.	RK  300/05/07
9.	Schválení vyhodnocení pořadí nabídek v zadávacím řízení na dodavatele 		RK  301/05/07
stavebních prací u akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 v Chebu“
10.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 	RK  302/05/07
Integrovaná střední škola Cheb na uhrazení výdajů souvisejících s realizací 
soutěží projektu ENERSOL 2007 v Karlovarském kraji
11.	Změna názvu investiční akce pro První české gymnázium v Karlových Varech	RK  303/05/07
12.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt ev. č. 199 	RK  304/05/07
včetně pozemků v k.ú. Skalka u Chebu
13.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  305/05/07
– pozemkové parcely č. 3338 a 3339 v k.ú. Cheb
14.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  306/05/07
– pozemkové parcely v k.ú. Pomezí nad Ohří
15.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  307/05/07
– stavba silnice č. III/20913 včetně pozemkové parcely č. 556/2 v k.ú.
Rájec u Černavy
16.	Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 	RK  308/05/07
„Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ týkající 
se výběrového řízení – 1 dodavatel bez výběrového řízení - ve věci nákupu 
biblioboxů – zařízení k vracení knih nonstop
17.	Mimořádný příspěvek na činnost K-centra Karlovy Vary občanského sdružení 	RK  309/05/07
Světlo Kadaň
18.	Návrh loga příspěvkových organizací Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ RK  310/05/07
v Nejdku a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské
19.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK  311/05/07
20.	Výsledky veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Střední průmyslová 	RK  312/05/07
škola keramická Karlovy Vary a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
21.	Změna usnesení č. RK 643/09/06 - Změny v údajích vedených v rejstříku škol 	RK  313/05/07
a školských zařízení u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
22.	Změna výše osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace Střední odborná 	RK  314/05/07
škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
23.	Jmenování vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu				RK  315/05/07
24.	Jmenování vedoucího odboru vnitřních záležitostí					RK  316/05/07
25.	a)	Nominace zástupců do Monitorovacího výboru Operačního programu		RK  317/05/07
    Vzdělávání pro konkurenceschopnost za Karlovarský kraj
	b) Schválení dílčích kroků při aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje 	RK  318/05/07
    2007 – 2013
	c) Rozpočtové změny č. 76 - 84/2007						RK  319/05/07
	d) Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt dílen 	RK  320/05/07
    č. p. 1310 na st.p.č. 407/2, včetně st.p.č. 407/2, k.ú. Nejdek  
	e) Financování stavby R6 Karlovy Vary - západ 2. stavba, dopis ministrovi   	RK  321/05/07
 








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









A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Ellen Volavkovou
- RNDr. Petra Horkého



B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 25a)	- Nominace zástupců do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost za Karlovarský kraj
bod č. 25b)	- Schválení dílčích kroků při aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013
bod č. 25c)	- Rozpočtové změny č. 76 - 84/2007
bod č. 25d)	- Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt dílen č. p. 1310 na st.p.č. 407/2, včetně st.p.č. 407/2, k.ú. Nejdek   
bod č. 25e)	- Financování stavby R6 Karlovy Vary - západ 2. stavba, dopis ministrovi   



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.5.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  293/05/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.5.2007

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



2. Návrh spolupráce Karlovarského kraje a Šibensko-kninské župy, Chorvatská republika

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  294/05/07

- souhlasí s pokračováním jednání o uzavření partnerské smlouvy mezi Karlovarským krajem a Šibensko-kninskou župou, Chorvatská republika

Termín kontroly: 14.6.2007

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana



3. Souhlas k užití znaku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  295/05/07

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na mapu Karlovarského kraje vydávanou P.F.art, spol. s r.o. Brno

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana



4. Uzavření „Licenční smlouvy nevýhradní o poskytnutí a užití digitálních dat Politiky územního rozvoje“ mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – Ústavem územního rozvoje a Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  296/05/07

- schvaluje uzavření „Licenční smlouvy nevýhradní o poskytnutí a užití digitálních dat Politiky územního rozvoje“ mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – Ústavem územního rozvoje a Karlovarským krajem

Termín kontroly: 7.6.2007

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



5. Uzavření „Smlouvy o poskytnutí dat“ mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  297/05/07

- schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí dat“ mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Karlovarským krajem

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



6. Smlouva o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Rozvojovým dopravním svazem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  298/05/07

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 30.000,- Kč občanskému sdružení Rozvojový dopravní svaz se sídlem Majakovského 29, Karlovy Vary, PSČ 360 05, IČ 69978689

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s občanským sdružením Rozvojový dopravní svaz se sídlem Majakovského 29, Karlovy Vary, IČ 69978689, dle návrhu

Termín kontroly: 14.6.2007

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



7. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem VIAMONT a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  299/05/07

- schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě ev. č. 291/2005 a ev. č. 204/2006 o závazku veřejné služby 
ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem VIAMONT a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 14.6.2007

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



8. Výsledky veřejnosprávní kontroly u dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  300/05/07

- bere na vědomí informace o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č.j. 388/KN/06, u dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Sportovní 4, Karlovy Vary, PSČ 360 09, IČ 25332473

- ukládá na základě ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Sportovní 4, Karlovy Vary, PSČ 360 09, IČ 25332473, odvod neoprávněně použitých finančních prostředků určených k úhradě prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě při plnění závazku veřejné služby dle smlouvy ev. č. 194/2003, ve znění pozdějších dodatků, do rozpočtu Karlovarského kraje 
ve výši 13 387 041,65 Kč spolu s penále ve výši 1 promile denně, počínaje dnem 16.2.2006, nejvýše však do výše této částky

Termín kontroly: 12.7.2007

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



9. Schválení vyhodnocení pořadí nabídek v zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací u akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 v Chebu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  301/05/07

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 v Chebu“, kterou podal uchazeč: Sdružení firem „Rekonstrukce mostu ev.č. 606-073 v Chebu“, se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, vedoucí účastník sdružení Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 252 53 361, DIČ: CZ 252 53 361, s nabídkovou cenou 21.318.922,43 Kč včetně DPH. Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Sangreen spol. s r.o., Plzeňská 166, 150 00 Praha 5, IČ: 005 41 311, DIČ: CZ 005 41 311, s nabídkovou cenou 21.396.229,92 Kč včetně DPH a 
na 3. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, IČ: 452 73 910, DIČ: CZ 452 73 910, s nabídkovou cenou 21.622.795,- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 12.7.2007

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



10. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na uhrazení výdajů souvisejících s realizací soutěží projektu ENERSOL 2007 
v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  302/05/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007 Integrované střední škole Cheb ve výši 185.164,- Kč na uhrazení výdajů souvisejících s realizací soutěží projektu ENERSOL 2007 v Karlovarském kraji

Zodpovídá:    Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



11. Změna názvu investiční akce pro První české gymnázium v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  303/05/07

- schvaluje změnu názvu investiční akce příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech ze schválené investiční akce: „PD – Rekonstrukce a dostavba – II. a III. etapa“ na akci s názvem: „PD - Rekonstrukce a dostavba – II. etapa“

Zodpovídá:    Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



12. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt ev. č. 199 včetně pozemků v k.ú. Skalka u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  304/05/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt ev. č. 199 na stavební parcele č. 175, stavební parcelu č. 175 o výměře 74 m² a pozemkovou parcelu č. 274/71 o výměře 331 m², vše v k.ú. Skalka 
u Chebu, obec Cheb

Termín kontroly: 6.9.2007

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






13. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 3338 a 3339 v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  305/05/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 3338 o výměře 50 m² a pozemkovou parcelu č. 3339 o výměře 46 m², v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 253979, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 11.6.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Cheb

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

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

Termín kontroly: 6.9.2007

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



14. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Pomezí nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  306/05/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 384/4 o výměře 27 m², pozemkovou parcelu č. 384/24 o výměře 3 m², pozemkovou parcelu č. 707 o výměře 34 m² a pozemkovou parcelu č. 709 o výměře 32 m², vše v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 25 39 79, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 11.6.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Cheb

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

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

Termín kontroly: 6.9.2007

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


15. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice 
č. III/20913 včetně pozemkové parcely č. 556/2 v k.ú. Rájec u Černavy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  307/05/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 556/2 o výměře 5.440 m², včetně stavby silnice č. III/20913 a příslušenství, vše v k.ú. Rájec u Černavy, formou smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Černava, 
se sídlem Černava č.p. 80, 362 23 Černava, IČ 00 57 32 05, zastoupenou starostou panem Pavlem Šťastným (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 11.6.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Obce Černava. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. III/20913 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí darovací smlouvě a k následnému uzavření darovací smlouvy a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 6.9.2007

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



16. Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ týkající se výběrového řízení – 1 dodavatel bez výběrového řízení - ve věci nákupu biblioboxů – zařízení k vracení knih nonstop

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  308/05/07

- schvaluje výjimku z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“, týkající se výběrového řízení – 1 dodavatel bez výběrového řízení - ve věci nákupu biblioboxů – zařízení k vracení knih nonstop

Termín kontroly: 4.10.2007

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



17. Mimořádný příspěvek na činnost K-centra Karlovy Vary občanského sdružení Světlo Kadaň

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  309/05/07

- schvaluje mimořádný příspěvek na činnost K-centra Karlovy Vary občanského sdružení Světlo Kadaň ve výši 150.000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit mimořádný příspěvek na činnost K-centra Karlovy Vary občanského sdružení Světlo Kadaň ve výši 150.000,- Kč

Termín kontroly: 9.8.2007

Zodpovídá:    Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



18. Návrh loga příspěvkových organizací Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  310/05/07

- souhlasí s návrhem loga příspěvkových organizací Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 
v Nejdku a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské a jeho užíváním od 1.6.2007

Zodpovídá:    Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  311/05/07

- schvaluje poskytnutí částky 156.860,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly: 7.6.2007

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



20. Výsledky veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  312/05/07

- bere na vědomí informaci hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla o podání trestního oznámení 

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly na místě č. j. 151/KN/07 u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

- schvaluje odejmutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary s účinností od 1. června 2007 dle návrhu

- ukládá příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary odvod do rozpočtu Karlovarského kraje neoprávněně použitých finančních prostředků určených na provoz organizace 
v celkové výši 180.028,-- Kč spolu s penále ve výši 1 promile denně, nejvýše však do výše této částky

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat radu kraje o dalším postupu organizace při řešení celé záležitosti a realizovat úkoly spojené s odejmutím osobního příplatku

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu neoprávněně použitých prostředků včetně penále

Termín kontroly: 6.9.2007

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



21. Změna usnesení č. RK 643/09/06 - 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  313/05/07

- schvaluje změnu ve svém usnesení č. RK 643/09/06 ze dne 7. září 2006, kterým schválila s účinností od 1. července 2007 změnu nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, z 500 na 2 350, nejvyšší povolený počet stravovaných na 1 500

Termín kontroly: 9.8.2007

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



22. Změna výše osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  314/05/07

- schvaluje zvýšení osobního příplatku Mgr. Bohuslavu Peroutkovi, řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, s účinností 
od 1. června 2007 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se zvýšením osobního příplatku

Termín kontroly: 12.7.2007

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



23. Jmenování vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  315/05/07

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů Ing. Marii Tomsovou do funkce vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje dnem 11.5.2007

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním

Termín kontroly: 7.6.2007

Zodpovídá:    Ing. Marie Tomsová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu



24. Jmenování vedoucího odboru vnitřních záležitostí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  316/05/07

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů p. Miroslava Očenáška do funkce vedoucího odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje dnem 11.5.2007

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním

Termín kontroly: 7.6.2007

Zodpovídá:    Ing. Marie Tomsová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu



25a) Nominace zástupců do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  317/05/07

- schvaluje nominaci Ing. Kamila Řezníčka jako člena a Ing. Radka Havlana jako náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín kontroly: 4.10.2007

Zodpovídá:    Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



25b) Schválení dílčích kroků při aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  318/05/07

- schvaluje dílčí kroky aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 - úvod, socioekonomickou analýzu, SWOT analýzu a navrženou soustavu cílů a priorit

Termín kontroly: 14.6.2007

Zodpovídá:    Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
25c) Rozpočtové změny č. 76 - 84/2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  319/05/07

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 76/2007 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 202.000,-- Kč. Finanční prostředky budou použity na výměnu zastaralých a nefunkčních kamer v kamerovém systému Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Rozpočtovou změnu č. 77/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Karlovy Vary ve výši 10.800,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č. 78/2007 
- snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši 14.385,45 Kč. Finanční prostředky ve formě příspěvků byly určeny k zajištění výdajů odboru investic a grantových schémat na akce:
	v rámci grantového schématu opatření 1.1 SROP - Podpora podnikání ve vybraných regionech 
	v rámci grantového schématu opatření 3.2 SROP - Podpora sociální integrace v regionech. 

Při konečném vyúčtování došlo u některých konečných uživatelů ke snížení uznatelných nákladů a tím 
i ke snížení podílů spolufinancování a předfinancování ze strany Karlovarského kraje, akce byly narozpočtovány v původních částkách, ve skutečnosti však došlo ke snížení vyposlaných příspěvků. Rozpis je uveden v důvodové zprávě. 

Rozpočtovou změnu č. 79/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 7.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Litoměřicích pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Pedagogicko-psychologickou poradnu v Chebu na zřízení společensky účelného pracovního místa

Rozpočtovou změnu č. 80/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 406.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění realizace projektů v rámci programu „Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů a dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2007 – Program I“ 
pro školy zřizované Karlovarským krajem v celkové výši 145.500,-- Kč, školy zřizované obcemi v kraji v celkové výši 104.000,-- Kč, neziskovou organizaci ve výši 121.500,-- Kč a pro soukromou školu ve výši 35.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé subjekty je přílohou důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 81/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 46.065,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. čtvrtletí roku 2007 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 82/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.688.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění realizace rozvojového programu „Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázia (č.j. 24 938/2006-23)“ pro gymnázia zřizovaná Karlovarským krajem. 

Rozpočtovou změnu č. 83/2007 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 185.164,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny na úhradu zpracování a organizační zajištění projektu ENERSOL 2007 pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu Cheb. 

Rozpočtovou změnu č. 84/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚBJ) určené na rozmístění stopových detektorů 
pro vyhledávání budov s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší

Termín kontroly: 7.6.2007

Zodpovídá:	Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



25d) Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt dílen č. p. 1310 
na st.p.č. 407/2, včetně st.p.č. 407/2, k.ú. Nejdek 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  320/05/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 1310 na stavební parcele č. 407/2, stavební parcelu č. 407/2 o výměře 244 m², vše v k.ú. Nejdek, obec Nejdek formou obálkové metody

Termín kontroly: 6.9.2007 


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



25e) Financování stavby R6 Karlovy Vary - západ 2. stavba, dopis ministrovi 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  321/05/07

- schvaluje znění dopisu ministru dopravy Ing. Aleši Řebíčkovi ve věci zajištění financování stavby R6 Karlovy Vary - západ 2. stavba

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla odesláním tohoto dopisu

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


