Usnesení z 26. jednání RKK dne 14.6.2007
14.6.2007                                                                                                                                                    Strana 1 (celkem 14)
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 26. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 14. června 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 8:35 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:          Jitka Doležalová


usnesení č.

  A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
  1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 14.6.2007			RK 438/06/07
  2.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP 2005-2006  		RK 439/06/07
	podopatření 4.1.2 MSP – 	schválení akcí v rámci 3. kola výzvy 
  3.	Informace o stavu implementace Operačních programů Vzdělávání pro 		RK 440/06/07
	konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím 
	globálních grantů Karlovarského kraje  
  4.	Souhlas k užití znaku Karlovarského kraje						RK 441/06/07
	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Cenový sazebník poskytovaných služeb 		RK 442/06/07

	– Změna č. 2
	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – záměr uzavření podnájemních smluv			RK 443/06/07
	Rozpočtové změny								RK 444/06/07
	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost 		RK 445/06/07
MOTIVE s.r.o. a smlouva o poskytnutí příspěvku pro společnost 
MOTIVE s.r.o.

  9.	Poskytnutí finančního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Okresní 		RK 446/06/07
	ústav sociálních služeb Sokolov
10.	Zabezpečení nákupu a provozu videokonference krajů				RK 447/06/07
11.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		RK 448/06/07
	příspěvkovým organizacím
12.	Výjimka z Pravidel pro správu majetku kraje a přímé převedení movitého 		RK 449/06/07
	majetku příspěvkové organizaci
13.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/1, 		RK 450/06/07
	527/102, 527/40, 664/8, k.ú. Dvory ve vlastnictví Karlovarského kraje  
	ve prospěch ČD Telematika, a.s., pro stavbu „Připojení HZS na síť ČD 
	- Telematika K. Vary“
14.	Uzavření dodatků č. 4 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, 		RK 451/06/07
	vozidel č. 0005430089 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
	provozem vozidla č. 3060239657 a dodatku č. 2 pojištění odpovědnosti 
	za škodu č. 0005430070 /profesní odpovědnost/
15.	Bezúplatné nabytí nemovitostí Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský 	RK 452/06/07
	les, do majetku Karlovarského kraje, změna podmínek, zřízení věcného 
	břemene
16.	Návrh loga příspěvkových organizací: Domova pro seniory v Hranicích, 		RK 453/06/07
	Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, Domova 
	pro seniory v Chebu, Domova pro osoby se zdravotním postižením 
	v Radošově, Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu
17.	Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje 		RK 454/06/07
	za rok 2006
18.	Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského č. PR 06/2006 	RK 455/06/07
	„Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci: 
	„Pořízení 11 ks vozidlových terminálů Matra s montážními sadami pro 
	Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje“ a převod 
	finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové 
	organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
19.	Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení 		RK 456/06/07
	„Výroba PERSTERILU a peroxidu vodíku zvláštní čistoty“, společnosti 
	CONLAC spol. s r.o.
20.	Žádost o podporu procesu plánování v oblasti vod 				RK 457/06/07
21.	Informace o změně dispozičního uspořádání u veřejné zakázky „Dětský 		RK 458/06/07	domov a školní jídelna Aš – Stavební úpravy budovy v Sadové ulici 
	č. p. 1260, Aš, dle zákona 109/2002 Sb.“
22.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Nákup 1 ks turistického 	RK 459/06/07
	autobusu střední třídy pro 	potřeby příspěvkové organizace Integrovaná 
	střední škola Cheb“
Schválení formy zadávacího řízení
Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Schválení subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek
Jmenování členů komise pro otvírání obálek s nabídkami
	Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

23.	Změny v zápisech údajů uvedených v rejstříku škol a školských zařízení		RK 460/06/07
24.	Určení výše požadované náhrady škody způsobené příspěvkové organizaci 	RK 461/06/07
Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary
 25.	Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové 	RK 462/06/07
organizace zřizované Karlovarským krajem
26a)  Program rozvoje venkova – regionální kriteria					RK 463/06/07
26b)  Podávání informací o hospodaření obchodních společností, jejichž jediným 	RK 464/06/07
	společníkem (akcionářem) je Karlovarský kraj	
26c)  Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – možnost doplnění 	RK 465/06/07
	vzorových smluv







           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. 26 a) 	Program rozvoje venkova – regionální kriteria

bod č. 26 b)	Podávání informací o hospodaření obchodních společností, jejichž jediným 			společníkem (akcionářem) je Karlovarský kraj	

bod č. 26 c) 	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – možnost doplnění vzorových 			smluv

Rozšíření bodu č. 7 – Rozpočtové změny o:

		Rozpočtovou změnu č. 122/2007


1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 14.6.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 438/06/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 14.6.2007
Zodpovídá: Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP 2005-2006 – podopatření 4.1.2 MSP – schválení akcí v rámci 3.  kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 439/06/07

- 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 podopatření  4.1.2 SROP

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vydání závazného příslibu spolufinancování akcí v rámci grantových schémat v podopatření 4.1.2 SROP dle výše předepsaného spolufinancování ze strany Karlovarského kraje

Termín kontroly: 6.12.2007
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat

3. Informace o stavu implementace Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím globálních grantů Karlovarského kraje  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 440/06/07

- bere na vědomí informaci o stavu přípravy implementace Operačních programů Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím globálních grantů Karlovarského kraje  
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


4. Souhlas k užití znaku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 441/06/07

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje v knižní publikaci ALMANACH OBCE. INFO a na portále www.obce.info
Termín kontroly: 12.7.2007 
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


5.  Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Cenový sazebník poskytovaných služeb – Změna č. 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 442/06/07

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady Změnu č. 2 Cenového sazebníku poskytovaných služeb společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. dle předloženého návrhu
Termín kontroly: 26.7.2007
Zodpovídá: Ing.Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


6.  Letiště Karlovy Vary s.r.o. – záměr uzavření podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 443/06/07

- souhlasí s uzavřením předložené podnájemní smlouvy mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. 
a Robertem Fürstem (Agentura BOOM) a Dodatku č. 3 k podnájemní smlouvě s Leteckým akrobatickým centrem Karlovy Vary, o.s.
Termín kontroly: 26.7.2007
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

7.  Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 444/06/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 114/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením financování z Fondu řízení likvidity 
ve výši 100.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí příspěvku firmě MOTIVE s.r.o. na Chopinův festival v Mariánských Lázních.

Rozpočtovou změnu č.  115/2007 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 512.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace v částce 212.000,-- Kč a investiční účelové dotace v částce 300.000,-- Kč                     z Ministerstva kultury České republiky  pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven z  podprogramu VISK 2 v částce 172.000,-- Kč (neinvestice), z podprogramu VISK 9 v částce 40.000,-- Kč (neinvestice) a z podprogramu VISK 2 v částce 300.000,- Kč (investice).

Rozpočtovou změnu č. 116/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 525.000,-- Kč z titulu přijetí finančního daru od Nadace ČEZ, Praha. Finanční prostředky budou zapojeny do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu a jsou určeny na podporu projektu „Průvodce 
pro vodáky na řece Ohři“.

Rozpočtovou změnu č. 117/2007 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 9.385.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky určené na „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2007“ a rozdělení části této dotace jako příspěvek v I. etapě jednotlivým příjemcům (rozpis je uveden v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 118/2007 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 365.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovy Vary. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven z podprogramu VISK 6 v částce 90.000,-- Kč 
a z podprogramu VISK 7 v částce 275.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 119/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 10.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí

Rozpočtovou změnu č. 120/2007

- navýšení příjmů a výdajů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením financování z Fondu řízení likvidity ve výši 336 331,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na akci „Dodávka a montáž plastových oken – Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík Sokolov“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově.

Rozpočtovou změnu č.  121/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 135.720,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách na rok 2007 pro Svobodnou Chebskou školu, základní školu
a gymnázium, s.r.o., Jánské nám. 15, Cheb. 

Rozpočtovou změnu č. 122/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 27.400,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k  zajištění financování programu „Podpora romských žáků středních škol na období leden až červen 2007“  pro školy zřizované Karlovarským krajem ve výši 24.900,-- Kč a školu zřizovanou městem Aš  ve výši 2.500,-- Kč. 
Termín kontroly: 26.7.2007

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


8. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost MOTIVE s.r.o. 
a smlouva o poskytnutí příspěvku pro společnost MOTIVE s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 445/06/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje MOTIVE s.r.o. ve výši 100.000,- Kč na Chopinův festival konaný v Mariánských Lázních

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje firmě MOTIVE s.r.o. v navrhovaném znění

- ukládá ekonomickému odboru realizovat následné kroky spojené s uzavřením smlouvy 
a poskytnutím příspěvku 
Termín kontroly: 26.7.2007   

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


9. Poskytnutí finančního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Okresní ústav sociálních služeb Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 446/06/07

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Okresní ústav sociálních služeb Sokolov, Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří finanční příspěvek ve výši 336.331,-- Kč na  akci „Dodávka a montáž plastových oken – Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík Sokolov – II. etapa“
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Zabezpečení nákupu a provozu videokonference krajů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 447/06/07

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji v roce 2007 ve výši 173.148,- Kč na pořízení a pokrytí provozních nákladů centrálního videokonferenčního bodu 
a v dalších letech pak provozní dotaci na pokrytí 1/14 jeho provozních nákladů

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji v roce 2007 ve výši 173.148,- Kč na pořízení a pokrytí provozních nákladů centrálního videokonferenčního bodu a v dalších letech pak provozní dotaci na pokrytí 1/14 jeho provozních nákladů

- schvaluje udělení výjimky z Předpisu rady kraje PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ a zabezpečení nákupu koncového videokonferenčního zařízení 
na základě výsledku společného poptávkového řízení krajů realizovaného na Moravskoslezském kraji

- ukládá vedoucímu odboru informatiky realizaci nákupu koncového videokonferenčního zařízení 
na základě výsledku společného poptávkového řízení krajů realizovaného na Moravskoslezském kraji

Termín kontroly:  6.9.2007

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


11. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 448/06/07

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného v předloženém návrhu a s výjimkou z Pravidel pro správu majetku, v případě vyřazení vysokozdvižného vozíku - rok výroby 1987, 
ve správě Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov tak, že tento bude bez nabídky příspěvkovým organizacím kraje, přímo vykoupen v rámci pořízení nového vozíku

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací – Gymnázium Cheb, RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi; Střední průmyslová škola Ostrov, Ing. Záviši Kulíkovi; Galerie výtvarného umění v Chebu, PhDr. Jiřímu Vykoukalovi; Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary, Ing. Jiřímu Rezkovi; Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, PaedDr. Josefu Novotnému; Hotelová škola Mariánské Lázně, Ing. Jiřímu Chumovi zajistit provedení úplné fyzické, ekologické likvidace movitého majetku uvedeného v předloženém návrhu
Termín kontroly:  6.9.2007
Zodpovídají: Ing. Jaroslav Kočvara; Ing. Záviš Kulík; PhDr. Jiří Vykoukal; Ing. Jiří Rezek;
	            PaedDr. Josef Novotný; Ing. Jiří Chum


12. Výjimka z Pravidel pro správu majetku kraje a přímé převedení movitého majetku příspěvkové organizaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 449/06/07

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy Základní školy praktické a základní školy speciální Sokolov s tím, že tento nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím kraje

- souhlasí s převodem správy movitého majetku - sněhové frézy do správy Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému využití
 
Termín kontroly:   9.8.2007	

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


13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/1, 527/102, 527/40, 664/8, k.ú. 	Dvory ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch ČD Telematika, a.s., pro stavbu „Připojení HZS na síť ČD - Telematika K. Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 450/06/07

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 527/1, 527/102, 527/40, 664/8, k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary. Parcely jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na těchto bude provedena přípojka pro stavbu „Připojení HZS na síť ČD –Telematika K. Vary“. Smlouva bude uzavřena mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností ČD Telematika, a.s.  (jako stranou oprávněnou). Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 
ve výši 53.815,- Kč.

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k  p.p.č. 527/1, 527/102, 527/40, 664/8, k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary

Termín kontroly:  6.9.2007

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


14. Uzavření dodatků č. 4 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, vozidel č. 0005430089 
a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657 a dodatku č. 2 pojištění odpovědnosti za škodu č. 0005430070 /profesní odpovědnost/

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 451/06/07

- schvaluje uzavření dodatků č. 4 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, vozidel 
č. 0005430089 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657 

Termín kontroly:  6.9.2007

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


15. Bezúplatné nabytí nemovitostí Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les, do majetku Karlovarského kraje, změna podmínek, zřízení věcného břemene

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 452/06/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit následující podmínky darování nemovitostí z majetku Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les do vlastnictví Karlovarského kraje:

-	Stavební práce budou zahájeny obdarovaným nejpozději do roku 2013

-	V případě nepotřebnosti majetku nebo nesplnění závazku zahájit práce do roku 2013 	bude převedený majetek vrácen zpět do vlastnictví Nadace

- ukládá RNDr. Petru Horkému předložit Radě Karlovarského kraje konečný návrh smlouvy
Termín kontroly:  6.9.2007

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



16. Návrh loga příspěvkových organizací: Domova pro seniory v Hranicích, Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, Domova pro seniory v Chebu, Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 453/06/07

- souhlasí s návrhem loga příspěvkových organizací Domova pro seniory v Hranicích, Domova 
pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, Domova pro seniory v Chebu, Domova 
pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Domova  pro seniory „SKALKA“ v Chebu 
Termín kontroly: 8.11.2007
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


17. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 454/06/07

- bere na vědomí Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2006
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


18. Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského č. PR 06/2006 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci: „Pořízení 11 ks vozidlových terminálů Matra s montážními sadami pro Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje“ a převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 455/06/07

- schvaluje výjimku z ustanovení pravidel č. PR 06/2006 „Pravidla Rady Karlovarského kraje 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci: „Pořízení 11 ks vozidlových terminálů Matra s montážními sadami pro Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“ s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 6 na základě nabídky 
1 uchazeče při respektování ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje  převedení finančních prostředků ve výši 800.000,-- Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Územní zdravotnická  záchranná služba Karlovarského kraje ve výši 800.000,-- Kč na pořízení vozidlových terminálů Matra s montážními sadami
Termín kontroly: 6.12.2007 
Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje


19. Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba PERSTERILU a peroxidu vodíku zvláštní čistoty“, společnosti CONLAC spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 456/06/07

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba PERSTERILU a peroxidu vodíku zvláštní čistoty“, společnosti CONLAC spol. s r.o.

- souhlasí s vydáním integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek

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


20. Žádost o podporu procesu plánování v oblasti vod 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 457/06/07

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z programu Ministerstva zemědělství ČR – Podpora procesu plánování

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti

- pověřuje odbor životního prostředí a zemědělství vypracováním a podáním žádosti o podporu procesu plánování v oblasti vod
Termín kontroly: 6.9.2007
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


21. Informace o změně dispozičního uspořádání u 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 458/06/07

- bere na vědomí změnu dispozičního uspořádání u investiční akce „Dětský domov 
a školní jídelna Aš – Stavební úpravy budovy v Sadové ulici č.p. 1260, Aš, dle zákona 109/2002 Sb.“

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Aš zajistit realizaci navržených změn vnitřního uspořádání budovy formou dodatku ke smlouvě o dílo investiční akce „Dětský domov a školní jídelna Aš – Stavební úpravy budovy v Sadové ulici č.p. 1260, Aš, dle zákona 109/2002 Sb.“
Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: Jaroslav Bayer, ředitel příspěvkové organizace 


22. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Nákup 1 ks turistického autobusu střední třídy pro potřeby příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb“
Schválení formy zadávacího řízení
Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Schválení subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek
Jmenování členů komise pro otvírání obálek s nabídkami
Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 459/06/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Nákup 1 ks turistického autobusu střední třídy pro potřeby příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup 1 ks turistického autobusu střední třídy pro potřeby příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb“ 

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Nákup 1 ks turistického autobusu střední třídy pro potřeby příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb“ dle návrhu

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
- člen: Ing. Jiří Houtke           	- náhradník: Otto Píbl
- člen: Ing. Martina Klánová  	- náhradník: Ing. Iveta Grünerová
- člen: Jaroslav Votík            	- náhradník: Ing. Václav Strachoň 

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
- člen: Ing. Josef Malý  		- náhradník: Olga Haláková 
- člen: Ing. Kamil Řezníček 	- náhradník: Ing. Radomil  Havrda 
- člen: RNDr. Petr Horký	- náhradník: Bc. Tomáš Hybner
- člen: Ing. Stanislav Dušek     	- náhradník: Václav Černý
- člen: Ing. Martina Klánová	- náhradník: Jaroslav Votík    
- člen: Ing. Jiří Houtke               - náhradník: Otto Píbl
- člen: Ing. Milan Hlaváček       - náhradník: Roman Glockner
- ukládá řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb zahájit realizaci výběrového řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle 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: 6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Jan Kot, ředitel příspěvkové organizace 


23. Změny v zápisech údajů uvedených v rejstříku škol a školských zařízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 460/06/07

- schvaluje u základní umělecké školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní umělecká škola Žlutice, nové místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese 364 53 Chyše, 
Na Špičáku 292, s účinností od 1. září 2007

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

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení
Termín kontroly: 13.9.2007 

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


24. Určení výše požadované náhrady škody způsobené příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 461/06/07

- určuje výši náhrady škody způsobené příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Ing. Jiřím Rezkem, ředitelem organizace, ve výši 100 %  z částky vyčíslené pojišťovnou jako spoluúčast, tj. 13 052,- Kč, s termínem úhrady do 31. srpna 2007  

- ukládá odboru  školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat Ing. Jiřího Rezka 
o tomto usnesení
Termín kontroly:  4.10.2007
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


25. Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 462/06/07

- projednala záměry ředitelů níže uvedených příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem, které vykonávají činnost školních družin, přerušit jejich činnost v době hlavních prázdnin školního roku 2006/2007
	Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
Základní škola praktická Žlutice
Základní škola praktická a základní škola speciální  Sokolov  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkových organizací o tomto usnesení 
Termín kontroly: 6.9.2007 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


26 a) Program rozvoje venkova – regionální kriteria

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 463/06/07

- souhlasí s navrženými vahami regionálních kriterií Programu rozvoje venkova pro opatření:
	III.2.1.1 – Obnova a rozvoj vesnic

III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby
III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Termín kontroly: 13.9.2007 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


26 b) Podávání informací o hospodaření obchodních společností, jejichž jediným společníkem (akcionářem) je Karlovarský kraj	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 464/06/07

- ukládá jako jediný akcionář (společník) vykonávající funkci valné hromady ve společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje a.s., Karlovarská krajská nemocnice a.s. a Letiště Karlovy Vary s.r.o. představenstvu a v případě Letiště Karlovy Vary s.r.o. jednateli předkládat 
měsíčně rozvahu v plném rozsahu a výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu, 
a to nejpozději do 25. dne následujícího měsíce 
	čtvrtletně porovnání přehledu hospodaření v aktuálním čtvrtletí s čtvrtletím předchozího roku ve struktuře položek nákladů a výnosů a výkazy cash flow, 
a to nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po čtvrtletí, jehož výsledek hospodaření je předkládán

- ukládá jako jediný akcionář (společník) vykonávající funkci valné hromady ve společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje a.s., Karlovarská krajská nemocnice a.s. a Letiště Karlovy Vary s.r.o. dozorčí radě a v případě Letiště Karlovy Vary s.r.o. jednateli měsíčně písemně předkládat na poradě vedení informaci o hospodaření za předchozí měsíc, a to nejdéle do 25. dne následujícího měsíce 

Termín kontroly: 6.12.2007
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

26 c) Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – možnost doplnění vzorových smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 465/06/07

- schvaluje možnost doplnění textu do vzorových smluv dle důvodové zprávy 

Termín kontroly:  13.9.2007
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


