Usnesení z 35. jednání RKK dne 26.7.2007
26.7.2007                                                                                                                                                    Strana 3 (celkem 26)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary  360 21



USNESENÍ

z 35. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 26. července  2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 10:45 hodin 


Přítomni:                   JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Ing. Orálek, 
	 Ing. Řezníček (celkem 6 radních)       
Jednání řídil:             JUDr. Pavel
Omluveni:	 Ing. Červenka, Ing. Mutinský, Mgr. Volavková 
Další zúčastnění:      Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu   
Přizvaní:                   Ing. Stráská, Ing. Havlan          
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.


  A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání

  1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 26.7.2007			RK 518/07/07
  2.	Informace o plnění „Dlouhodobého plánu investic a velkých oprav 		RK 519/07/07
	příspěvkových organizací 	Karlovarského kraje na období 2007 až 2009“ 
	v roce 2007 
  3.    Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Dodatek k dohodě 		RK 520/07/07
	o poskytnutí příspěvku
  4.	Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Pověření Ing. Radka 		RK 521/07/07
	Havlana k podepisování dokumentace ke grantovému schématu
  5.	Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje 			RK 522/07/07
	č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ 
	při zajištění autorského dozoru na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary 
	- III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod 
	a 2. část - Výstavba nové odbavovací budovy“
  6.	Provedení auditorského ověření roční uzávěrky KSÚS KK, p.o. 			RK 523/07/07
  7.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemní smlouvy			RK 524/07/07
  8. 	Rozpočtové změny								RK 525/07/07
  9.	Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 		RK 526/07/07
	od 1.1.2007 do 30.6.2007	
10.	Revokace části usnesení č. RK 17/01/06 ze dne 11.1.2006 – Prodej 		RK 527/07/07
	nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
	č. 322/1 v k.ú. Šabina
11.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 		RK 528/07/07
	kraje – pozemkové parcely v k.ú. 	Úšovice
12.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 		RK 529/07/07
	kraje – část pozemkové parcely č. 3130/1 a 3179/1 v k.ú. Nejdek
13.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 		RK 530/07/07
	kraje – části pozemkové parcely č. 1031/1  v k.ú. Rudolec u Březové
14.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 		RK 531/07/07
	kraje – části pozemkové parcely č. 2552  v  k.ú. Dolní Chodov
15.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část 		RK 532/07/07
	pozemkové parcely  č. 15 v k.ú. Hartoušov
16.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – stavební 		RK 533/07/07
	parcela č. 19/11 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
17.	Informace  o  změně  výměr  pozemků  ve  vlastnictví  Karlovarského  kraje 	RK 534/07/07
	vzniklé na základě dokončených  komplexních  pozemkových  úprav, oznámení 
	o opravě chybného údaje katastru 	nemovitostí, digitalizace katastrální mapy 
	a obnovy katastrálního operátu
18.	Informace o uzavřených smlouvách o budoucích smlouvách o zřízení věcného 	RK 535/07/07
	břemene od 1.1.2007 do 30.6.2007
19.	Informace o uzavřených nájemních  smlouvách  a  smlouvách  o  výpůjčce 	RK 536/07/07
	za období od  1.1.2007 do 30.06.2007
20.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a přímé převedení  movitého 	RK 537/07/07
	majetku příspěvkové organizaci
21.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – stavební 		RK 538/07/07
	parcela č. 3198 v k.ú. Sokolov
22.	Záměr kraje  prodat  nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – bytový 		RK 539/07/07
	dům č.p. 265 včetně stavební parcely č. 471 v k.ú. Abertamy
23.	Záměr  kraje  bezúplatně  převést  nemovitosti  v  majetku Karlovarského 		RK 540/07/07
	kraje – objekt č.p. 31 včetně stavební parcely č. 2/1 v k.ú. Abertamy
24.	Komise pro otevírání obálek – Ostrov, ulice Hlavní				RK 541/07/07
                                                        – Cheb, Léčebna dlouhodobě nemocných
                                                        – Aš, Kotkova    
25.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK 542/07/07
	rezervací a městských památkových zón 2007 - IV. etapa 
26.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK 543/07/07
	rezervací a městských památkových zón 2007 - žádosti  o prodloužení termínu 
	k podání souhrnných přehledů
27.	Platy ředitelů příspěvkových organizací v oblasti sociální				RK 544/07/07
28.	Vyjádření k oznámení záměru „Sběrný dvůr Jenišov“				RK 545/07/07
29.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK 546/07/07
30.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Výhledová studie potřeb 	RK 547/07/07
	a zdrojů vody v Karlovarském kraji“ - změna  jmenování náhradníka za člena 
	komise pro hodnocení nabídek
31.	Zrušení příspěvkové organizace Základní škola při dětské gynekologické 		RK 548/07/07
	léčebně Františkovy Lázně
32.	Zápis nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-C/01 		RK 549/07/07
	Základní škola u základních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové 
	organizace zřizované Karlovarským krajem 
33.	Jmenování členů konkursních komisí na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	RK 550/07/07
	organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary 
	a ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné 
	učiliště Nejdek
34.	Projednání vyhlášení volných dnů řediteli příspěvkových organizací 		RK 551/07/07
	vykonávajících činnost základních škol a středních škol zřizovaných 
	Karlovarským krajem
35.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a volnočasových aktivit z rozpočtu 		RK 552/07/07
	Karlovarského kraje na rok 2007
36.	Odvolání a jmenování člena Komise Rady Karlovarského kraje 			RK 553/07/07
	pro tělovýchovu a sport
37.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dopracování projektové 	RK 554/07/07
	dokumentace pro stavební řízení v detailech pro provedení stavby na akci: 
	Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou 
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
38.	Odborná stáž zaměřená na problematiku středního školství 			RK 555/07/07
	v Nizozemském království
39.	Sloučení příspěvkových organizací Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26, 	RK 556/07/07
	a Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
40. 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického                  RK 557/07/07
	vzdělávání Ostrov - 	vypracování projektové dokumentace pro stavební 
	povolení v podrobnostech pro provedení stavby“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou 
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
 41a)	Schválení dalšího postupu přípravy akce: „Karlovy Vary – Revitalizace 		RK 558/07/07
	objektu Císařských lázní“












						
           JUDr. Josef Pavel v. r.    			                        RNDr. Petr Horký v. r. 
                      hejtman				                 	          ověřovatel
 	Karlovarského kraje						      












A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- RNDr. Petra Horkého
- 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. 41 a)		Schválení dalšího postupu přípravy akce: „Karlovy Vary – Revitalizace 				objektu Císařských lázní“



1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 26.7.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  518/07/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 26.7.2007
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



2. Informace o plnění „Dlouhodobého plánu investic a velkých oprav příspěvkových organizací Karlovarského kraje na období 2007 až 2009“ v roce 2007 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  519/07/07

- bere na vědomí informaci o plnění „Dlouhodobého plánu investic a velkých oprav příspěvkových organizací Karlovarského kraje na období 2007 až 2009“ v roce 2007
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



3. Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Dodatek k dohodě o poskytnutí příspěvku
  
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  520/07/07

- schvaluje Dodatek, kterým se upravuje Dohoda o poskytnutí příspěvku v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů mezi Karlovarským krajem a Pedagogickým a vzdělávacím centrem Karlovarského kraje, o.p.s. dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku, kterým se upravuje Dohoda o poskytnutí příspěvku v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů mezi Karlovarským krajem a Pedagogickým a vzdělávacím centrem Karlovarského kraje, o.p.s. dle návrhu
Termín kontroly: 18.10.2007
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



4. Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Pověření Ing. Radka Havlana k podepisování dokumentace ke grantovému schématu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  521/07/07

- pověřuje Ing. Radka Havlana, vedoucího odboru investic a grantových schémat krajského úřadu Karlovarského kraje, zastupováním Karlovarského kraje navenek při podepisování dokumentace ke grantovému schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a projektů technické asistence v rámci opatření 5.1 a 5.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 
Termín kontroly: 18.10.2007
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



5. Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ při zajištění autorského dozoru na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod a 2. část - Výstavba nové odbavovací budovy“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  522/07/07

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro zadání zakázky na zajištění autorského dozoru na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod a 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 6 na základě nabídky uchazeče při respektování ustanovení § 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- pověřuje Ing. Radka Havlana vedoucího odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje podpisem smlouvy o autorském dozoru na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod a 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 283/04/04 ze dne 29.4.2004 a čl. VII odst. 1 Podpisového řádu ředitele krajského úřadu č. R 2/2006
Termín kontroly: 13.9.2007
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat	




6. Provedení auditorského ověření roční uzávěrky KSÚS KK, p.o. 
  
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  523/07/07

- souhlasí s tím, aby auditorské ověření roční uzávěrky KSÚS KK, p.o. za účetní období roku 2007 
a vydáním zprávy o auditu včetně výroku provedla  - Ing. Daniela Trpáková, Cheb, IČO435677
Termín kontroly:   únor 2008

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



7. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  524/07/07

- souhlasí s uzavřením předložené podnájemní smlouvy mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a Arturem Ayrapetovem, soukromým podnikatelem
Termín kontroly: 6.9.2007
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.



8. Rozpočtové změny
  
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  525/07/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 155/2007

- přesun rozpočtových prostředků investičního charakteru v rámci odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000,-- Kč na neinvestiční výdaje, z důvodu zajištění publicity projektu Modernizace Letiště – III. etapa, 1. část, financovaného za pomoci Finančního mechanismu EHP/Norska 

Rozpočtovou změnu č. 156/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 7.031.250,-- Kč na výdaje odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění  akcí v rámci grantového schématu v opatření 1.1 SROP – Program na podporu drobného podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 – 2006, 4. kole výzvy (rozpis jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 157/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 6.326.587,-- Kč na výdaje odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění  akcí v rámci grantového schématu v opatření 1.1 SROP – Program na podporu drobného podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 – 2006, 3. kole výzvy (rozpis jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 158/2007 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 71.263,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 159/2007
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.334.280,81 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování administrace grantového schématu a na financování grantových projektů Karlovarského kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“
- zapojení příjmů z úroků za období 01 – 06/2007 do rozpočtu odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 66.119,69 Kč na pokrytí výdajů spojených s financováním projektů grantového schématu Karlovarského kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“. Grantové schéma bylo schváleno k realizaci v opatření 3.3 operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).

Rozpočtovou změnu č.  160/2007 

- navýšení  příjmů  a  výdajů  Karlovarského  kraje  o částku  15.575,-- 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

Rozpočtovou změnu č.  161/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 51.176,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování programu „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Ostrov Základní školu Ostrov, Májová 997. 

Rozpočtovou změnu č. 162/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006 do rozpočtu odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.660.674,55 Kč, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 124/06/07 ze dne 21.6.2007, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006

Rozpočtovou změnu č. 163/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 271.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na výplatu odstupného pracovníkům příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní školy praktické     
a základní školy speciální Sokolov, která bude k 31.7.2007 zrušena v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 66/03/07  ze dne 15.3.2007.




Rozpočtovou změnu č. 164/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006 do rozpočtu odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 392.675,-- Kč, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 124/06/07 ze dne 21.6.2007, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006

Rozpočtovou změnu č. 165/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006 ve výši 51.308,-- Kč, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 124/06/07 ze dne 21.6.2007, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006

Rozpočtovou změnu č. 166/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006 ve výši 11.550,-- Kč v rámci finančního vypořádání, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 124/06/07 ze dne 21.6.2007, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006.

Rozpočtovou změnu  č. 167/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006 do rozpočtu odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje – sociální fond ve výši 459.666,53 Kč, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 124/06/07 ze dne 21.6.2007, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006

Rozpočtovou změnu  č. 168/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  61.200,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny na  navýšení investičního příspěvku  pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední lesnickou  školu Žlutice za účelem úhrady kupní ceny předmětných pozemků.

Rozpočtovou změnu č. 169/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti celkem ve výši 7.079.280,-- Kč na výdaje odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění  akcí v rámci grantového schématu v opatření 4.1 SROP – Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu, veřejné subjekty ve 
2. kole výzvy (rozpis jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 170/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti celkem ve výši 3.046.778,80 Kč na výdaje odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění  akcí v rámci grantového schématu v opatření 4.1 SROP – Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu, malí a střední podnikatelé,  ve 2. a 3. kole výzvy (rozpis jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy).



Rozpočtovou změnu č. 171/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků 
z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006 do rozpočtu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 154.309,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovarského kraje na nákup knih, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje       č. ZK 124/06/07 ze dne 21.6.2007, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006.

Rozpočtovou změnu č. 172/2007

- 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. 173/2007

- navýšení příjmů a výdajů odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením financování z Fondu řízení likvidity ve výši 500.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvek na akci „Belveder – regálové systémy 
II. etapa“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 174/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků 
z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006 do rozpočtu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 17.648.571,-- Kč. Jedná se o investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje na zakázku „Rekonstrukce objektů č.p. 393 a 392 v ulici Pod Jelením skokem v Karlových Varech“, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 124/06/07 ze dne 21.6.2007, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006.

Rozpočtovou změnu č. 175/2007
 
- zapojení financování z Fondu řízení likvidity ve výši 3.079.771,-- Kč. Jedná se o navýšení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na vícepráce na zemních pracích  a gabionových konstrukcích  na investiční akci „Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava – Silniční obchvat II/181 Sokolov“.  

Rozpočtovou změnu č. 176/2007 

- 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. 177/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 26.559,65 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. čtvrtletí roku 2007 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je v důvodové zprávě)


Rozpočtovou změnu č. 178/2007

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky poskytlo Karlovarskému kraji rozhodnutím č.j. 9 254/06-27-194  neinvestiční účelovou dotaci  ve výši  2.223.129,-- Kč  určenou pro příspěvkovou organizaci  Karlovarského kraje Integrovanou střední školu Cheb  na financování grantového projektu  „Houslařská škola“.
Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci spolufinancovanou z rozpočtu EU, která podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Čerpání dotace musí být sledováno odděleně pod účelovým znakem 33 439 –  Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ – 1. výzva.
Termín kontroly: 6.9.2007

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



9. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2007 do 30.6.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  526/07/07

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1-6/2007

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



10. Revokace části usnesení č. RK 17/01/06 ze dne 11.1.2006 – Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 322/1 v k.ú. Šabina

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  527/07/07

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. RK 17/01/06 ze dne 11.1.2006 ve znění 

      - Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat  část pozemkové parcely č. 322/1 o výměře 57 m2     v k.ú. Šabina,
      
      - Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 322/1      o výměře 57 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 244-166/2004 z původní pozemkové parcely č. 322/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela 
č. 322/9, za cenu 50,- Kč/m2, tj. 2.850,-Kč, tj. celkem 4.450,- Kč,
      
Zbývající část usnesení č. RK 17/01/06 ze dne 11.1.2006 se nemění       

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat  část pozemkové parcely č. 322/1 o výměře 38 m2 v k.ú. Šabina

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 42/03/06 ze dne 9.3.2006 ve znění
 
      - Schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 322/1 o výměře 57 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 244-166/2004  z původní pozemkové parcely č. 322/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 322/9, za cenu 50,- Kč/m2, tj. 2.850,- Kč, tj. celkem 4.450,- Kč

Zbývající část usnesení č. ZK 42/03/06 ze dne 9.3.2006 se nemění       

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej části pozemkové parcely č. 322/1      o výměře 38 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 285-30/2007 z původní pozemkové parcely č. 322/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 322/19, za cenu 53,68 Kč/m2, tj. 2.040,- Kč + 1.800,- za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 5.440,- Kč
	
Termín kontroly: 13.12.2007

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



11. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Úšovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  528/07/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 1165/19 o výměře 
24 m2, pozemkové parcely č. 1165/20 o výměře 12 m2 a pozemkové parcely č. 1165/21 o výměře 
4 m2, vše v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská ul. 155/3, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČ 002540610, zastoupeným starostou města panem Zdeňkem Králem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 27.8.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně

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

- 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:  8.11.2007

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



12. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3130/1 a 3179/1 v  k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  529/07/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 3130/1 o výměře  cca 780 m2 a část pozemkové parcely č. 3179/1 o výměře  cca 32 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek 
k bezúplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČ 00254801, zastoupeným starostou města panem Janem Drobilem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkových parcel na své úřední desce, tj. do 27.8.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, 
a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nejdek. Darovací smlouva bude uzavřena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby.

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

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

Termín kontroly:  8.11.2007

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



13. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 1031/1  v  k.ú. Rudolec u Březové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  530/07/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 1031/1 
o výměře 26 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 127-5967/2006 z původní pozemkové parcely č. 1031/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1031/3, a části pozemkové parcely č. 1031/1 o výměře 137 m2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 131-814/2007 z původní pozemkové parcely č. 1031/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1031/4, vše v k.ú. Rudolec u Březové a obci Březová, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Březová, se sídlem nám. Míru 230, PSČ 357 61 Březová u Sokolova, IČ 259250, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Boudou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 27.8.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Březová

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

- 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:  8.11.2007

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



14. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 2552  v  k.ú. Dolní Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  531/07/07
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 2552, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1573-169/2006 z původní pozemkové parcely č. 2552 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2552/2 o výměře 28 m2,  a pozemková parcela 
č. 2552/3 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, PSČ 357 35 Chodov, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 27.8.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Chodov

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

- 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:  8.11.2007

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



15. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely  
č. 15 v k.ú. Hartoušov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  532/07/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 15 o výměře 45 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 36-325/2006 z původní pozemkové parcely č. 15 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 15/2, vše v k.ú. Hartoušov a obci Nebanice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a Miluší Langerovou, trvale bytem  Hartoušov 4, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 20,- Kč/m2, tj. 900,- Kč + 2.152,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 900,- Kč za aktualizaci znaleckého posudku + 4.165,- Kč za zpracování geometrického plánu, tj. celkem 8.117,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 27.8.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Miluše Langerové

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 8.11.2007

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



16. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. 19/11 
v k.ú. Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  533/07/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat stavební parcelu č. 19/11 o výměře 11 m2, v k.ú.  a obci Kynšperk nad Ohří, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Oldřichem a Věrou Milotovými, trvale bytem SNP 382, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří (jako kupující na straně druhé), za cenu 454,54 Kč/m2, tj. 5.000,- Kč + 1.788,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 6.788,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto stavební parcelu na své úřední desce, tj. do 27.8.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Milotových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 8.11.2007

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



17. Informace  o  změně  výměr  pozemků  ve  vlastnictví  Karlovarského  kraje vzniklé na základě dokončených  komplexních  pozemkových  úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  534/07/07

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu 

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

18. Informace o uzavřených smlouvách o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene od 1.1.2007 do 30.6.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  535/07/07

- bere na vědomí informaci o uzavřených smlouvách o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k silničním pozemkům od 1.1.2007 do 30.6.2007 dle předloženého návrhu
Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
	         příspěvkové organizace



19. Informace o uzavřených nájemních  smlouvách  a  smlouvách  o  výpůjčce za období od  1.1.2007 do 30.06.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  536/07/07

- bere na vědomí informaci o nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce uzavřených za období od 01.01.2007 do 30.06.2007 na základě působnosti majetkoprávního odboru dle předloženého návrhu

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



20. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a přímé převedení  movitého majetku příspěvkové organizaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  537/07/07

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“, v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy škole Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek s tím, že tento nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím kraje

- souhlasí s převodem správy movitého majetku, specifikovaného v návrhu v celkové pořizovací hodnotě 5.597.968,37 Kč, do správy Střední lesnické školy Žlutice, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému využití
 
Termín kontroly:  13.9.2007	

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



21. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. 3198 v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  538/07/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat stavební parcelu č. 3198 o výměře 108 m2, v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným JUDr. Josefem Pavlem, hejtmanem (jako prodávající na straně jedné), a Markem Pokludou, trvale bytem Smetanova 154, PSČ 356 01  Březová (jako kupující na straně druhé), za cenu 558,24 Kč/m2, tj. 60.290,- Kč + 2.100,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 62.890,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto stavební parcelu na své úřední desce, tj. do 27.8.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Marka Pokludy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti
Termín kontroly: 8.11.2007

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



22. Záměr kraje  prodat  nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – bytový dům č.p. 265 včetně stavební parcely č. 471 v k.ú. Abertamy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  539/07/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 265 na stavební parcele č. 471, včetně stavební parcely č. 471 o výměře 235 m2, v k.ú. a obci Abertamy, formou prodeje jednotlivých bytových jednotek nájemníkům bytů
Termín kontroly: 6.12.2007

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



23. Záměr  kraje  bezúplatně  převést  nemovitosti  v  majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 31 včetně stavební parcely č. 2/1 v k.ú. Abertamy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  540/07/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést objekt č.p. 31 na stavební parcele č. 2/1, včetně stavební parcely č. 2/1 o výměře 163 m2, vše v k.ú. a obci Abertamy, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, se sídlem Husova 600, 362 21  Nejdek, IČ 00 07 75 26 (jako dárce na straně jedné) a Obcí Abertamy, se sídlem Vítězná 3, 362 35  Abertamy, IČ 00254398, zastoupenou starostou obce panem Zdeňkem Lakatošem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 27.8.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Abertamy

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly:  8.11.2007

Zodpovídá: Mgr. Karel Chaloupka, zástupce ředitele Střední odborné školy a středního   
                     odborného učiliště Nejdek



24. Komise pro otevírání obálek – Ostrov, ulice Hlavní
                                                        – Cheb, Léčebna dlouhodobě nemocných
                                                        – Aš, Kotkova    

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  541/07/07

- schvaluje složení komise pro otevírání obálek záměru prodeje nemovitostí dle důvodové zprávy

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



25. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2007 - IV. etapa 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  542/07/07

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 
200 tis. Kč) v roce 2007 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci IV. etapy v celkové výši 8 000,- Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Eva Čechová
8 000,- Kč
Cheb, měšťanský dům čp. 46
Oprava fasády

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2007 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci IV. etapy v celkové výši  1 365 223, - Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Ostrov
   338 870,- Kč
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
Fixace odkrytých sond vnitřní výmalby
Město Ostrov
 182 113,- Kč 
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
Restaurátorské práce na náhrobníku purkmistra Waitzlauffa, oltářní menze, výklenku ve zdi v presbytáři, zábradlí před oltářem 
Město Ostrov
114 240,- Kč
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
Restaurování kazatelny
Město Karlovy Vary
378 950,- Kč
Karlovy Vary, socha Karla IV.
Restaurování sochy a sloupu Karla IV.
Město Karlovy Vary
351 050,- Kč
Karlovy Vary, Zítkův pavilon Mlýnské kolonády
Repase oken

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského, podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2007
Termín kontroly: 22.11.2007
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



26. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2007 - žádosti  o prodloužení termínu k podání souhrnných přehledů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  543/07/07

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žádosti o prodloužení termínu k podání souhrnného přehledu k Programu regenerace městských památkových rezervací 
a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2007 do 15. srpna 2007, a to:

Městu Ostrov na zbývající částku z dotace (z finanční kvóty stanovené Rozpisem státní finanční podpory ministerstva kultury) ve výši 66 632,- Kč na akci obnovy: „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“

Městu Toužim na zbývající částku z dotace (z finanční kvóty stanovené Rozpisem státní finanční podpory ministerstva kultury) ve výši 60 000,- Kč na akci obnovy: „Oprava ohradní zdi bývalého pivovaru“ 
Termín kontroly: 22.11.2007
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu





27. Platy ředitelů příspěvkových organizací v oblasti sociální

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  544/07/07

- schvaluje změnu platu pí Marii Pařížské, ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově s účinností od 1.1.2007 dle návrhu

- schvaluje změnu platu pí Jaroslavě Víšové, ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově s účinností od 1.1.2007 dle návrhu

- schvaluje změnu platu pí Jaroslavě Štádlerové, ředitelce Domova pro seniory „Skalka“ s účinností od 1.1.2007 dle návrhu

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s těmito změnami
Termín kontroly: 6.9.2007
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


28. Vyjádření k oznámení záměru „Sběrný dvůr Jenišov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  545/07/07

- projednala  oznámení záměru „Sběrný dvůr Jenišov“ a vydává toto vyjádření: 

Záměr nebude mít z hlediska ochrany ovzduší negativní vliv na blízké či vzdálenější okolí, nejedná se o významný zdroj znečišťování ovzduší, který by výrazně ovlivňoval čistotu ovzduší v Karlovarském kraji. 
Zřízení a provozování sběrného dvora je žádoucí z hlediska plnění povinností stanovených zákonem o odpadech a vede k naplňování cílů plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje.
Další posuzování záměru není požadováno.
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  546/07/07

- schvaluje poskytnutí částky 104.768,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy
Termín kontroly:  6.9.2007
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí životního prostředí a zemědělství



30. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Výhledová studie potřeb a zdrojů vody 
v Karlovarském kraji“ - změna  jmenování náhradníka za člena komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  547/07/07

- ruší část usnesení č. RK 278/04/07 ze dne 26.4.2007 v části textu: jmenuje Ing. Jindřicha Břečku náhradníkem v komisi pro hodnocení nabídek, ostatní text zůstává v platnosti 

- jmenuje Ing. Ladislava Nováka náhradníkem v komisi pro hodnocení nabídek
Termín kontroly: 4.10.2007
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


31. Zrušení příspěvkové organizace Základní škola při dětské gynekologické léčebně Františkovy Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  548/07/07

- souhlasí se zrušením příspěvkové organizace Základní škola při dětské gynekologické léčebně Františkovy Lázně dnem 31. října 2007

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zrušení uvedené příspěvkové organizace včetně vydání rozhodnutí o jejím zrušení

- odvolává dnem 31. října 2007 paní Mgr. Ludmilu Cingrošovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Základní škola při dětské gynekologické léčebně Františkovy Lázně za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí zrušení této příspěvkové organizace dnem 31. října 2007 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje včetně rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace a za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí zrušení příspěvkové organizace, realizovat veškeré úkoly spojené s odvoláním ředitelky organizace z funkce

Termín kontroly: 22.11.2007  

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



32. Zápis nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 
u základních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  549/07/07

- bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy, o zahájení správního řízení ve věci zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola u základních škol, jejichž činnost vykonávají  následující příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary			  40
Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary		  60
Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26						180
Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary			106
Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart	164
Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov				164
Základní škola praktická Žlutice							  89

- schvaluje s účinností od 1. září 2007 u základních škol, jejichž činnost vykonávají  uvedené příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, nejvyšší povolený počet žáků v oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola v uvedených výších

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s vyjádřením zřizovatele k předmětu řízení o zápisu uvedených údajů do rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu vyjádření zřizovatele k předmětu řízení o zápisu uvedených údajů do rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 4.10.2007 

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



33. Jmenování členů konkursních komisí na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary a ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  550/07/07

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary ve složení:

předseda komise:	Ing. Martina Klánová
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
členové komise:	Ing. Kamil Řezníček
			uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství – 			člen určený zřizovatelem
			RNDr. Petr Horký
			náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
Mgr. Petr Huml
ředitel příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov – odborník v oblasti státní správy, organizace 
a řízení ve školství 
Mgr. František Mottl
školní inspektor Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
Eva Elicharová
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
Hana Maturová
členka školské rady pří základní škole a střední škole, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek ve složení:

předseda komise:	Ing. Martina Klánová
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
členové komise:	Ing. Kamil Řezníček
			uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství – 			člen určený zřizovatelem
			RNDr. Petr Horký
			náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
Mgr. Michal Vachovec
ředitel příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební 
Karlovy Vary – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství 
Ing. Jaroslava Štěpánková
školní inspektorka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
Ing. Hana Vopálková
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Střední odborná  škola a střední odborné učiliště Nejdek
Ing. Ivana Schwarzová
členka školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

- pověřuje Bc. Janku Kotrabovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

- pověřuje Mgr. Evu Poučkovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

- schvaluje doplnění oznámení o vyhlášení těchto konkursních řízení schváleného usnesením rady kraje č. RK 469/06/07 ze dne 21. června 2007 o následující text „(koncepce u příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary bude zpracována s ohledem na případné sloučení s příspěvkovou organizací Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26)“ 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související se jmenováním členů konkursních komisí
Termín kontroly: 6.9.2007
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 



34. Projednání vyhlášení volných dnů řediteli příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních škol a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  551/07/07
- bere na vědomí oprávnění ředitelů škol vyhlásit v období školního vyučování ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce vyplývající z ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jejich povinnost projednat vyhlášení volných dnů s žáky a zřizovatelem, pokud se jedná o nepředvídatelné situace, podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

- projednala návrhy ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních škol 
a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem na vyhlášení volných dnů ve školním roce 2007/2008 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkových organizací o tomto usnesení

Termín kontroly: 4.10.2007

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



35. Příspěvky subjektům v oblasti sportu a volnočasových aktivit z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  552/07/07

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje následujícím subjektům v oblasti sportu a volnočasových aktivit: 
	- Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jitřenka Loket nad Ohří ve výši 2 500,-- Kč
- AC Start Karlovy Vary ve výši 12 000,-- Kč
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Horní Slavkov ve výši 10 000,-- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 8.11.2007
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


36. Odvolání a jmenování člena Komise Rady Karlovarského kraje pro tělovýchovu a sport

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  553/07/07

- odvolává Ing. Josefa Stradiota z funkce člena Komise Rady Karlovarského kraje pro tělovýchovu 
a sport dnem 31. července 2007

- jmenuje pana Františka Berana do funkce člena Komise Rady Karlovarského kraje pro tělovýchovu a sport s účinností od 1. srpna 2007

- ukládá vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 4.10.2007

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele



37. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dopracování projektové dokumentace pro stavební řízení v detailech pro provedení stavby na akci: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou 
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  554/07/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dopracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby na akci: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dopracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby na akci: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
- člen: Ing. Martina Klánová	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Radek Havlan		- náhradník: Jaroslav Votík
- člen: Ing. Růžena Smetanová	- náhradník: Marek Makoň

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
- člen: Ing. Kamil Řezníček		- náhradník: Luděk Němec
- člen: Ing. Karel Jakobec		- náhradník: Mgr. Roman Tichý
- člen: Ing. Václav Živný		- náhradník: Jana Strnadová
- člen: RNDr. Petr Horký		- náhradník: Václav Veselý
- člen: Ing. Martina Klánová	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Radek Havlan		- náhradník: Jaroslav Votík
- člen: Ing. Růžena Smetanová	- náhradník: Marek Makoň
Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace


38. Odborná stáž zaměřená na problematiku středního školství v Nizozemském království

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  555/07/07

- schvaluje odbornou stáž pro 40 účastníků zaměřenou na problematiku středního školství v Nizozemském království s celkovými náklady 518.000,-- Kč
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 22.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 



39. Sloučení příspěvkových organizací Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26, a Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  556/07/07

- souhlasí se sloučením příspěvkových organizací Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26, a Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, s účinností od 1. ledna 2008 s tím, že
nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, mateřská 	škola a praktická škola Karlovy Vary,
sloučením zaniká příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit sloučení uvedených příspěvkových organizací včetně vydání rozhodnutí o jejich sloučení

- odvolává dnem 31. prosince 2007 paní Mgr. Janu Zelenou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26, za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí sloučení uvedených příspěvkových organizací s účinností od 1. ledna 2008 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat školské rady při obou školách o usnesení rady kraje, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje včetně rozhodnutí 
o sloučení příspěvkových organizací a za podmínky, že zastupitelstvo kraje jejich sloučení schválí, realizovat veškeré úkoly spojené s odvoláním Mgr. Jany Zelené z funkce

Termín kontroly: leden 2008   

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



40. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického vzdělávání Ostrov 
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou 
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  557/07/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby“ 

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
- člen: Ing. Martina Klánová	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Radek Havlan		- náhradník: p. Milan Březina
- člen: Mgr. Stanislav Novotný	- náhradník: Ing. Pavel Žemlička

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
- člen: Ing. Kamil Řezníček		- náhradník: p. Luděk Němec
- člen: Ing. Ivan Žikeš		- náhradník: Mgr. Roman Tichý
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: p. Josef Murčo
- člen: RNDr. Petr Horký		- náhradník: p. Václav Veselý
- člen: Ing. Martina Klánová	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Radek Havlan		- náhradník: p. Milan Březina
- člen: Ing. Pavel Žemlička		- náhradník: Mgr. Stanislav Novotný
Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace


41 a) Schválení dalšího postupu přípravy akce: „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  558/07/07

- souhlasí se zadáním studie „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“ společnosti MEDIKA projekt s.r.o. Karlovy Vary za cenu 295.120,- Kč včetně DPH

- ukládá ekonomickému odboru zajistit financování zpracování studie „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“
Termín kontroly: 22.11.2007
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



