Usnesení z 48. jednání RKK dne 18.10.2007
18.10.2007                                                                                                                                                    Strana 1 (celkem 30)
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 48. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 18. října  2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 11:00 hodin 


Přítomni:                   JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr.Volavková, 
	        Ing. Mutinský (do 10:15 hod.), Ing. Orálek, Ing. Řezníček (do 9:45 hod.) 
	        (celkem 8 radních)       
Jednání řídil:             JUDr. Pavel
Omluveni:	 Ing. Jiří Červenka
Další zúčastnění:      Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu   
Přizvaní:                   p. Kopál, Bc. Lokajíček        
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.


  A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání

  1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 18.10.2007			RK 738/10/07
  2.	Schválení použití znaku Karlovarského kraje pro První české gymnázium 		RK 739/10/07
	v Karlových Varech
  3.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro obsahovou přípravu, grafickou úpravu, 	RK 740/10/07
	textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci informačního zpravodaje pro 
	občany Karlovarského kraje 
  4.	Poskytnutí daru na pořádání Celostátní výstavy mladých králíků 			RK 741/10/07
  5.	Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Odstoupení od Dohody 	RK 742/10/07
	o poskytnutí příspěvku uzavřené s INTERPROJECT CZ, o.p.s. 
  6.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras 		RK 743/10/07
	a stezek v roce 2007 
  7.	Změny v realizovaných akcích 							RK 744/10/07
	- Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2007 
	- Program obnovy venkova 2007
  8.	Program obnovy venkova 2007 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo		RK 745/10/07 
  9.	Návrh postupu zpracování Strategie rozvoje lidských zdrojů 			RK 746/10/07
	v Karlovarském kraji
10.	Změna „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti 	RK 747/10/07
územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ a „Seznamu tratí a vlaků 
zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 
kraje pro rok 2007“ s termínem celostátní změny jízdních řádů ke dni 9.12.2007 
a „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní 
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“
11.	Rozpočtové změny								RK 748/10/07
12.	Kontrola plnění a čerpání  rozpočtu Karlovarského kraje za období 		RK 749/10/07
	od 1.1.2007 do 30.9.2007
13.	Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2008 – 2011	RK 750/10/07
14.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov 	RK 751/10/07
	pro seniory v Lázních Kynžvart
15.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Školní statek 	RK 752/10/07
	Cheb na zakázku: „Nákup rozmetadla průmyslových hnojiv AMAZONE“
16.	Nařízení odvodu z investičního fondu a zvýšení provozního příspěvku 		RK 753/10/07
	příspěvkovým organizacím ve stejné výši
17.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 8.11.2007	RK 754/10/07 
	- mimo řádný termín 
18.	Revokace usnesení č. RK 575/08/07 ze dne 9.8.2007 a Příprava výběrového 	RK 755/10/07
	řízení na veřejnou zakázku „Zajištění telekomunikačního řešení pro Krajský 
	úřad Karlovarského kraje“                                   
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek
19.	Schválení dohody o uznání a splnění závazku ve splátkách – Roman Veselský	RK 756/10/07
20.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 		RK 757/10/07
	kraje –  pozemkové parcely 
	v  k.ú. Tisová u Otročína a k.ú. Poseč
21.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 	RK 758/10/07
	–  pozemková parcela č. 239/1 v  k.ú. Toužim
22.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 759/10/07
	– objekt č.p. 175 na st.p.č. 202, objekt bez čp/če na st.p.č. 201, 
	vč. st.p.č. 202, 201, vše v k.ú. Královské Poříčí
23.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje –  část 		RK 760/10/07
	pozemkové parcely č. 530/1 v k.ú. Horní Lipina
24.	Záměr  kraje prodat nemovitost v  majetku Karlovarského kraje – část  		RK 761/10/07
	pozemkové  parcely  č. 685/1 v k.ú. Dolní Rychnov
25.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt  ev. č. 199 včetně 	RK 762/10/07
	pozemků  v k.ú. Skalka u 	Chebu
26.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 7 na st.p.č. 5/2 	RK 763/10/07
	v k.ú. Dolní Dvory 
27.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 	RK 764/10/07
	č. 2406/3 a část pozemkové parcely č. 2406/2, vše v k.ú. Nejdek
28.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovy lékárny č.p. 485 	RK 765/10/07
	v k.ú. Cheb 
29.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova LDN 	RK 766/10/07
	č.p. 1854 včetně pozemků parc. č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, st. 6457 
	a 568/2, vše v k.ú. Cheb 
30.	Předání a vyjmutí některých nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	RK 767/10/07
	do správy a ze správy Krajské knihovny Karlovy Vary
31.	Záměr Letiště Karlovy Vary s.r.o. prodat movitý majetek				RK 768/10/07
32.	Dodatečný souhlas s prodejem movitého majetku – automobilu, ve správě 		RK 769/10/07
	Dětského domova, mateřské školy a školní jídelny Horní Slavkov
33.	Ponechání finančních prostředků z prodeje movitého majetku příspěvkové 	RK 770/10/07
	organizaci – Střední zemědělské škole Dalovice
34.	Souhlas s pokácením stromu v areálu školy Gymnázium a střední odborné 	RK 771/10/07
	školy Aš na p.p.č. 2798/3, k.ú. Aš 
35.	Žádost o finanční dar na financování projektu „Pohádkové hřiště na kraji města“	RK 772/10/07
36.	Projekt „OUT-DOOR - knihovna v přírodě“ - Operační program přeshraniční 	RK 773/10/07
	spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 
37.	Žádost o finanční prostředky na zakoupení dřevěné gotické plastiky „Pieta“	RK 774/10/07
38.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2008			RK 775/10/07
39.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Domov pro seniory  		RK 776/10/07
	Kynšperk – dodávka nábytku pro seniory“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kriterií
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
40.	Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, 	RK 777/10/07
	příspěvková organizace
41.	Záměr modernizace Karlovarské krajské nemocnice a.s. 				RK 778/10/07
42.	Poskytnutí příspěvku pro místní akční skupiny v Karlovarském kraji		RK 779/10/07
43. 	Vyjádření k oznámení záměru „Zřízení sběrného dvora v Lomnici“		RK 780/10/07
44.	Vyjádření k oznámení záměru „Sběrný dvůr nebezpečných a ostatních odpadů“	RK 781/10/07
45.	Vyjádření k oznámení záměru „Podniková ČS PHM Foresttrans“			RK 782/10/07
46.	Smlouvy o poskytnutí příspěvku školám a obcím z rozpočtu 			RK 783/10/07
	Karlovarského kraje 
47.	Jmenování člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	RK 784/10/07
	organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary 
48.	Změna platu ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov 	RK 785/10/07
	a poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola při dětské 
	gynekologické léčebně Františkovy Lázně
49.	Zřízení školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková 		RK 786/10/07
	organizace Střední škola živnostenská Sokolov, a jmenování jejích členů 
	a člena školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková 
	organizace Střední zdravotnická škola Cheb
50.	Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov a školní 		RK 787/10/07
	jídelna Aš a vyhlášení konkursního řízení na obsazení této funkce
51.	Převod správy movitého majetku (notebooků) Karlovarského kraje 		RK 788/10/07
	příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení 
	zřizovaným Karlovarským krajem k vlastnímu hospodářskému využití
52.	Navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím vykonávajícím 		RK 789/10/07
	činnost středních škol zřizovaným Karlovarským krajem na financování 
	zapojení do evaluačních projektů  
53.	Schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 790/10/07
	„Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech 
	pro provedení stavby na akci: Centrum technického vzdělávání Ostrov“
54a)	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK 791/10/07
54b)	Poskytnutí finančního příspěvku pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.	RK 792/10/07
54c)	Pracovní cesta v rámci zajištění příjezdu 500 touroperátorů společnosti 		RK 793/10/07	OMVESA do karlovarského regionu v únoru 2008, jejímž účelem je zvýšení 			příjezdové turistiky v Karlovarském kraji  
54d) 	Schválení zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Domov 	RK 794/10/07
	pro seniory „SPÁLENIŠTE“ v Chebu - 1. etapa rekonstrukce, Stavební úpravy 
	1. PP, výtahové šachty a 6. NP
54e) 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Domov pro seniory 		RK 795/10/07
	„SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu - 1. etapa rekonstrukce, Stavební úpravy 1. PP, 
	výtahové šachty a 6. NP
   	  - Schválení formy zadávacího řízení
    	  - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
     	  - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
               - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek



54f)	Pronájem nebytových prostor v objektu Krajského úřadu Karlovarského kraje	RK 796/10/07
54g)	Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při 		RK 797/10/07
	zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání 
	pro konkurenceschopnost














						
           JUDr. Josef Pavel v. r.   			                        Ing. Luboš Orálek v. r.
                      hejtman				                 	          ověřovatel
 	Karlovarského kraje						      































A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Luboše Orálka
- Ing. Jiřího Behenského



B)  Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 54 a)	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

bod č. 54 b)	Poskytnutí finančního příspěvku pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

bod č. 54 c)	Pracovní cesta v rámci zajištění příjezdu 500 touroperátorů společnosti 				OMVESA do karlovarského regionu v únoru 2008, jejímž účelem je zvýšení 			příjezdové turistiky v Karlovarském kraji  

bod č. 54 d) 	Schválení zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Domov pro 			seniory „SPÁLENIŠTE“ v Chebu - 1. etapa rekonstrukce, Stavební úpravy 1. PP, 		výtahové šachty a 6. NP

bod č. 54 e) 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ 		v Chebu - 1. etapa rekonstrukce, Stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty a 6. NP
     			- Schválení formy zadávacího řízení
     			- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
     			- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
     			- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 54 f)	Pronájem nebytových prostor v objektu Krajského úřadu Karlovarského kraje

bod č. 54 g)	Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení 		realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost



1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.10.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  738/10/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.10.2007
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí




2. Schválení použití znaku Karlovarského kraje pro První české gymnázium v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  739/10/07

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje pro První české gymnázium v Karlových Varech v souvislosti s pořádáním Ústředního celostátního kola fyzikální olympiády
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro obsahovou přípravu, grafickou úpravu, textovou 
a grafickou korekturu, tisk a distribuci informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  740/10/07

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo pro obsahovou přípravu, grafickou úpravu, textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje dle návrhu
Termín kontroly: 22.11.2007
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


4. Poskytnutí daru na pořádání Celostátní výstavy mladých králíků 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  741/10/07

- souhlasí s udělením daru ve výši 10.000,- Kč na pořádání Celostátní výstavy mladých králíků základní organizaci ČSCH Kostelní Bříza
Termín kontroly:   22.11.2007 
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


5. Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Odstoupení od Dohody o poskytnutí příspěvku uzavřené s INTERPROJECT CZ, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  742/10/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení odstoupení od Dohody 
o poskytnutí příspěvku uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností INTERPROJECT CZ, o.p.s., dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění Odstoupení od Dohody o poskytnutí příspěvku uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností INTERPROJECT CZ, o.p.s., dle návrhu
Termín kontroly: 6.12.2007
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


6. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  743/10/07

- souhlasí s poskytnutím příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras v Karlovarském kraji ve výši 120 000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů ve výši 120 000,- Kč	
Termín kontroly:  10.1.2008 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


7. Změny v realizovaných akcích 
	- Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2007 
	- Program obnovy venkova 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  744/10/07

- souhlasí se změnou rozsahu akcí realizovaných městy Mariánské Lázně a Teplá a dodatkem ke smlouvě č. D 785/2007 a dodatkem ke smlouvě č. D 820/2007

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dodatek č. 1 ke smlouvě evidenční 
č. D 785/2007 a dodatek č.1 ke smlouvě evidenční č. D 820/2007

- souhlasí se změnou charakteru poskytnutého příspěvku v rámci Programu obnovy venkova obci Drmoul a dodatkem č. 1 ke smlouvě č. D 410/2007

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek ke smlouvě č. 410/2007	
Termín kontroly:  6.12.2007 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

8. Program obnovy venkova 2007 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  745/10/07

- souhlasí s navrženým přerozdělením finančních prostředků  odboru regionálního rozvoje na  II. kolo Programu obnovy venkova pro rok 2007:

Žadatel
Název akce (dle žádosti)
č. dt 
Celkové náklady
Požadovaná dotace
Úprava dotace dle pravidel 
datum předložení žádosti
dotace investiční/ neinvestiční 
návrh dotace
%
Josefov
Kaplička Sv. Josefa
1
200 000
100 000
100 000
5.10.07
I
100 00
50,00%
Krásno
Rekonstrukce topení v bytových domech
1
752 000
376 000
376 000
12.10.07
I
0
0,00%
Krásno
Studie na výstavbu mateřské školy
1
150 000
100 000
90 000
12.10.07
I
0
0,00%
Merklín
Oprava vnitřních prostor obecního úřadu
1
231 840
115 000
115 000
12.10.07
N
115 00
49,60%
Potůčky
Výměna a rozšíření vybavení veřejných prostranství v obci Potůčky
2
283 000
141 000
141 000
12.10.07
N
0
0,00%
Verušičky
Budova č. p. 5 - obecní úřad výměna oken
1
229 003
114 500
114 000
5.10.07
N
114 00
49,78%
Celkem
 
 
1 845 843
946 500
946 000
 
 
329 000
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navržené přerozdělení finančních prostředků odboru regionálního rozvoje na II. kolo Programu obnovy venkova pro rok 2007
Termín kontroly: 17.1.2008 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


9. Návrh postupu zpracování Strategie rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  746/10/07

- schvaluje návrh postupu zpracování Strategie rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji

- pověřuje odbor regionálního rozvoje vypsáním výběrového řízení na zpracovatele Strategie rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji
Termín kontroly: 6.12.2007 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


10. Změna „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ a „Seznamu tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ s termínem celostátní změny jízdních řádů ke dni 9.12.2007 a „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  747/10/07

- schvaluje změny „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ s termínem celostátní změny jízdních řádů ke dni 9.12.2007 dle návrhu

- schvaluje změny „Seznamu tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ s termínem celostátní změny jízdních řádů ke dni 9.12.2007 dle návrhu

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ dle návrhu 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle předmětných změn „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ s termínem celostátní změny jízdních řádů ke dni 9.12.2007 a „Seznamu tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ s termínem celostátní změny jízdních řádů ke dni 9.12.2007 a dle „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ dle návrhu

Termín kontroly: 17.1.2008

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


11. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  748/10/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu  č. 232/2007
 
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 2.668.565,-- Kč k zajištění výdajů odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění projektu Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2008, který byl schválen v rámci 2. výzvy GS SROP, priority 4 – Rozvoj cestovního ruchu, podopatření 4.1.2 – Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu pro veřejné subjekty

Rozpočtovou změnu č. 233/2007

- přesun rozpočtových prostředků investičního charakteru z odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši  ± 209.721,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary na dofinancování projektové dokumentace na akci: „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ .

Rozpočtovou změnu č. 234/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 164.650,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb k zajištění realizace projektu „Pilot G“, tj. na tvorbu školních vzdělávacích programů pro gymnázia




Rozpočtovou změnu č. 235/2007

- přesun  rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 403.584,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na výplatu odstupného pracovníkům příspěvkových organizací Karlovarského kraje, ve kterých docházelo k organizačním změnám v souvislosti s optimalizací sítě škol nebo zde došlo k poklesu počtu žáků (rozpis škol je uveden v příloze důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu  č. 236 /2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 v celkové částce ± 166.020,50 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za první pololetí roku 2007 pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov a školní jídelnu Horní Slavkov. 

Rozpočtovou změnu č. 237/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 62.584,20 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov a školní jídelnu Aš na zabezpečení 
a zajištění provozu budovy v Aši – Sadové ulici.

Rozpočtovou změnu č. 238/2007 

- navýšení příjmů a výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 150.000,-- Kč zapojením  této částky odvedené do rozpočtu Karlovarského kraje zrušenou příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Základní školou praktickou a Základní školou speciální Sokolov, pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov. Finanční prostředky budou použity na  pořízení varného kotle ve školní kuchyni.

Rozpočtovou změnu č. 239/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 539.676.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplatu platů  a souvisejících odvodů na IV. čtvrtletí 2007 pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 340.974.682,-- Kč a školy 
a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 198.701.318,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu  č. 240/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  5.855.252,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou Sokolov na financování investiční akce „Dopracování projektové dokumentace pro stavební řízení v detailech pro provedení stavby na akci: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“.
Termín kontroly: 22.11.2007

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


12. Kontrola plnění a čerpání  rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2007 do 30.9.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  749/10/07

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1-9/2007

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


13. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2008 – 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  750/10/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Návrh rozpočtového výhledu  Karlovarského kraje pro období let 2008 - 2011
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


14. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov pro seniory 
v Lázních Kynžvart

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  751/10/07

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Lázních Kynžvart  změnu účelu použití části investičního příspěvku ve výši 90.037,-- Kč  ze schválené investiční akce  v roce 2007 s názvem „Vybudování tísňového signalizačního systému senior“ na provedení protipožárních kabelových prostupů ve stoupačkách a mezi místnostmi
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


15. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Školní statek Cheb na zakázku: „Nákup rozmetadla průmyslových hnojiv AMAZONE“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  752/10/07

- schvaluje použití vlastního investičního fondu Školního statku Cheb na zakázku: „Nákup rozmetadla průmyslových hnojiv AMAZONE“ v maximální výši 400.000,- Kč bez  DPH

- pověřuje Ing. Leoše Horčičku, ředitele Školního statku Cheb, podpisem kupní smlouvy s vítězem soutěže na „Nákup rozmetadla průmyslových hnojiv AMAZONE“ s nabídkovou cenou v maximální výši 400.000,- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení
Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace



16. Nařízení odvodu z investičního fondu a zvýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím ve stejné výši

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  753/10/07

- ukládá provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart ve výši 90.303,- Kč

- ukládá provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Velké náměstí 157, Žlutice ve výši 29.000,- Kč

- ukládá provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola praktická Žlutice ve výši 50.000,- Kč

- ukládá provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní umělecká škola 
A. Dvořáka K. Vary ve výši 80.000,- Kč

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart ve výši 90.303,- Kč

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola, Velké náměstí 157, Žlutice ve výši 29.000,- Kč 

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola praktická Žlutice ve výši 50.000,- Kč 

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola 
A. Dvořáka K. Vary ve výši 70.000,- Kč
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

17. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 8.11.2007 - mimo řádný termín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  754/10/07

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 8.11.2007 (mimo řádný termín):

  A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání
  1.	Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Odstoupení od Dohody o poskytnutí 	příspěvku uzavřené s INTERPROJECT CZ, o.p.s.
  2.	Změny v realizovaných akcích 
	- Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2007 
	- Program obnovy venkova 2007
   3.	Program obnovy venkova 2007 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo
  4.	Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
  5.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2007
  6.	Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2008 – 2011
  7.	Záměr modernizace Karlovarské krajské nemocnice a.s.
  8.	Poskytnutí finančního příspěvku pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. 
  9.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 	322/1  v  k.ú. Šabina
10.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v  k.ú. 	Dolní Dvory
11.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Aš a 	bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Aš do majetku Karlovarského kraje
12.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nová Role 
	a 	bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nová Role do majetku Karlovarského kraje
13.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1172/1 v k.ú. 	Suchá u Nejdku
14.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 473/1 v k.ú. 	Krapice
15.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 6768/1 v k.ú. 	Kraslice
16.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovy lékárny č.p. 485 v k.ú. Cheb
17.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt  ev. č. 199 včetně pozemků  v k.ú. 	Skalka u Chebu
18.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 2406/3 a část 	pozemkové parcely č. 2406/2,  k.ú. Nejdek
19.	Bezúplatné nabytí nemovitostí Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les, do majetku 	Karlovarského kraje - změna podmínek
20.	Projekt "OUT-DOOR - knihovna v přírodě" - Operační program přeshraniční spolupráce 	Svobodný stát Sasko - Česká republika
21. 	Žádost o finanční prostředky na zakoupení dřevěné gotické plastiky „Pieta“
22.	Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
23.	Dodatky ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
24.	Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková 	organizace
25.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2008 
26.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
27.	Změna č. 3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
28.	Poskytnutí příspěvku pro místní akční skupiny v Karlovarském kraji
29.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Lázeňské 	léčebně Mánes Karlovy Vary
30.	Volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského 	kraje
31.	Různé
                    		
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


18. Revokace usnesení č. RK 575/08/07 ze dne 9.8.2007 a Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění telekomunikačního řešení pro Krajský úřad Karlovarského kraje“                                   
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  755/10/07

- ruší usnesení Rady Karlovarského kraje č. 575/08/07 ze dne 9.8.2007 v celém rozsahu

- schvaluje realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění telekomunikačního řešení pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona
 č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění telekomunikačního řešení pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ dle návrhu                               

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Irena Šteflová – odbor investic a GS		      - náhradník: Ing. Radek Havlan
- člen:  Ing. Jozef Leško – odbor vnitřních záležitostí	      - náhradník: JindřichViktořík
- člen:  Bc. Miroslav Očenášek – odbor vnitřních záležitostí	      - náhradník: Martina Jánská

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek :
- člen:  RNDr. Petr Horký				- náhradník: Václav Veselý 
- člen:  Ing. Jiří Červenka				- náhradník: Ing. Kamil Řezníček
- člen:  Ing. Ivan Žikeš				- náhradník: PhDr. Kamila Bešťáková
- člen:  Josef Murčo					- náhradník: Ing. Josef Malý
- člen:  Bc. Miroslav Očenášek 			- náhradník: Martina Jánská
- člen:  Ing. Jozef Leško				- náhradník: Pavel Trska
- člen:  Ing. Irena Šteflová				- náhradník: Ing. Radek Havlan
Termín kontroly: 17.1.2008 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


19. Schválení dohody o uznání a splnění závazku ve splátkách – Roman Veselský

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  756/10/07

- schvaluje neuzavření Dohody o uznání dluhu a splnění závazku ve splátkách mezi Romanem Veselským jako dlužníkem a Karlovarským krajem jako věřitelem

Termín kontroly: 6.12.2007

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


20.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  pozemkové parcely v  k.ú. Tisová u Otročína a k.ú. Poseč

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  757/10/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 683/9 o výměře 1.561 m2, v k.ú. Tisová u Otročína a obci Otročín a pozemkové parcely č. 738  o výměře  14.665 m2, v k.ú. Poseč a obci Otročín, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Otročín, se sídlem Otročín č.p. 48, PSČ 364 63, IČ 00254860, zastoupenou starostkou obce paní Marií Šaškovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 19.11.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Otročín

- 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:  6.3.2008

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


21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje –  pozemková parcela č. 239/1 v  k.ú. Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  758/10/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.č. st. 239/1 o výměře 233 m2, v k.ú. a obci Toužim, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, 360 06  Karlovy Vary, IČ 00 57 46 60 (jako dárce na straně jedné), a Městem Toužim, se sídlem Sídliště 428, 364 01  Toužim, IČ 00 25 50 76, zastoupeným starostou panem Antonínem Vránou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedený pozemek na své úřední desce, tj. do 19.11.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Toužim.

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  6.3.2008

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


22. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 175 na st.p.č. 202, objekt bez čp/če na st.p.č. 201, vč. st.p.č. 202, 201, vše v k.ú. Královské Poříčí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  759/10/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést objekt č.p. 175 na st.p.č. 202, st.p.č. 202 o výměře 781 m2, objekt bez čp/če na st.p.č. 201, st.p.č. 201 o výměře 127 m2, vše v k.ú. a obci Královské Poříčí, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov (jako dárce na straně jedné), a Obcí Královské Poříčí, se sídlem Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČ 00259420, zastoupenou starostou obce panem Ing. Ivanem Stefanem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 19.11.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Královské Poříčí

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 6.3.2008

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické 	        	        Sokolov


23. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje –  část pozemkové parcely 
č. 530/1 v k.ú. Horní Lipina

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  760/10/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 530/1 o výměře 3.015 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 66-186/2005 z původní pozemkové parcely č. 530/1 
a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 530/3, vše v k.ú. Horní Lipina a obci Lipová, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi 
Ing. Vlastimilem a MUDr. Vlastou Tidrichovými, trvale bytem Mánesova 10, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 24,17 Kč/m2, tj. celkem 72.900,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 19.11.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Tidrichových

- 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: 6.3.2008

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


24. Záměr  kraje prodat nemovitost v  majetku Karlovarského kraje – část  pozemkové  parcely  č. 685/1 v k.ú. Dolní Rychnov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  761/10/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 685/1 o výměře 169 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 819-3881/2007 z původní pozemkové parcely  č. 685/1 
a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 685/11, vše v k.ú. a obci Dolní Rychnov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), 
a společností MONTSTAV CZ s.r.o., se sídlem  Záhořanského 3, PSČ 120 00 Praha 2, IČ 45348821, zastoupenou Ing. Karlem Šafnerem, jednatelem společnosti (jako kupující na straně druhé), za cenu 50,29 Kč/m2, tj. 8.500,- Kč + 2.404,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 5.069,- Kč ze vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 15.973,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 19.11.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti MONTSTAV CZ s.r.o.

- 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: 6.3.2008

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


25. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt  ev. č. 199 včetně pozemků  
v k.ú. Skalka u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  762/10/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu ev.č. 199 na stavební parcele č. 175, stavební parcely č. 175 o výměře 74 m2  a pozemkové parcely č. 274/71 
o výměře 331 m2, vše v k.ú. Skalka u Chebu, obec Cheb, včetně movitého majetku, který tvoří vybavení chaty v pořizovací ceně 63.666,-- Kč, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov (jako prodávající na straně jedné), a panem Martinem Zábojem, bytem Přemysla Otakara 6, 350 02  Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 250.000,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Martina Záboje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 22.11.2007

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

26. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 7 na st.p.č. 5/2 v k.ú. Dolní Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  763/10/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 7 na stavební parcele č. 5/2, stavební parcelu č. 5/2 o výměře 1710 m2, v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, formou výběrového řízení

- schvaluje zamítnutí žádosti pana Ing. Jana Tomčanyho, bytem V zahradách 7, 350 02  Cheb, 
o odkoupení objektu č.p. 7 na stavební parcele č. 5/2, stavební parcely č. 5/2 o výměře 1710 m2, v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, za cenu 750.000,-- Kč
Termín kontroly: 6.3.2007

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


27. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 2406/3 a část pozemkové parcely č. 2406/2, vše v k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  764/10/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 2406/3 o výměře 141 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1284-91/2007 z původní pozemkové parcely č. 2406/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2406/6, části pozemkové parcely č. 2406/2 o výměře 2713 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1284-91/2007 z původní pozemkové parcely č. 2406/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2406/5, vše v k.ú. a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Léčebnou dlouhodobě nemocných Nejdek (jako prodávající na straně jedné), a manželi Elizabeth a Jurajem Petrovskými, bytem Okružní 1161, 362 22  Nejdek (jako kupující na straně druhé), za cenu 200.790,-- Kč + 1.970,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku 
+ 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 203.260,-- Kč, 
a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Petrovských

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Nejdek, realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 6.3.2008

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

28. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovy lékárny č.p. 485 v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  765/10/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej budovy lékárny č.p. 485 na st.p.č. 348, vč. st.p.č. 348 o výměře 720 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a společností JAMP, s.r.o., se sídlem Jáchymovská 142, 360 04 Karlovy Vary, IČ 48 26 79 29 (jako kupující na straně druhé), za cenu 7.111.117,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti JAMP, s.r.o.
Termín kontroly: 6.3.2008

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


29. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova LDN č.p. 1854 včetně 	pozemků parc. č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, st. 6457 a 568/2, vše v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  766/10/07
- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat budovu léčebny dlouhodobě nemocných č.p. 1854 na st.p.č. 1810, vč. st.p.č. 1810 o výměře 1573 m2, budovu bez čp/če na st.p.č. 6455, vč. st.p.č. 6455 
o výměře 163 m2, budovu bez čp/če na st.p.č. 6457, vč. st.p.č. 6457 o výměře 33 m2, část st.p.č. 2913 
o výměře 696 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní stavební parcely č. 2913 a označena stejným parcelním číslem jako st.p.č. 2913, st.p.č. 6456 o výměře 30 m2, část p.p.č. 568/2 o výměře 11.126 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 
z původní p.p.č. 568/2 a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 568/2, včetně vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. a obci Cheb, formou výběrového řízení, za následujících podmínek:

	minimální kupní cena ve výši 20.000.000,-- Kč


	kupní cena musí být zaplacena do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy složením celé částky na účet prodávajícího


	kupující se zaváže provozovat v celém objektu minimálně po dobu 10 let  léčebnu dlouhodobě nemocných, hospic či obdobné zdravotnické zařízení, v případě porušení zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi odhadní cenou (cenou v místě a čase obvyklou) ve výši 33.678.970,-- Kč a nabídnutou kupní cenou


	podmínkou hodnocení podané nabídky je složení jistiny ve výši 500.000,-- Kč - na účtu Karlovarského kraje č.ú. 78-2496140267/0100, VS 1854, a to nejpozději do 19.11.2007   


- schvaluje požadovat po žadatelích jistinu ve výši 500.000,-- Kč
Termín kontroly: 6.12.2007

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


30. Předání a vyjmutí některých nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje do správy a ze správy 	Krajské knihovny Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  767/10/07

- schvaluje předání části pozemkové parcely č. 527/1 označené dle geometrického plánu č. 659-90/2007 jako díl „q“, „o“, „m“, „t“ a „r“ o celkové výměře 71 m2, vše v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary, do správy příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem – Krajské knihovny Karlovy Vary, se sídlem Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, IČ 70966206 

- schvaluje vyjmutí části stavební parcely č. 527/30 označené dle geometrického plánu č. 659-90/2007 jako díl „p“, „n“, „s“ a „s1“ o celkové výměře 91 m2, vše v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary, ze správy příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem – Krajské knihovny Karlovy Vary, se sídlem Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, IČ 70966206

Termín kontroly:  6.12.2007

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


31. Záměr Letiště Karlovy Vary s.r.o. prodat movitý majetek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  768/10/07
- bere na vědomí oznámení  záměru společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. prodat movitý majetek – světelnou sestupovou řadu VPD v pořizovací hodnotě 649.547,- Kč, rok pořízení 1974 a světelné vytyčení VPD v pořizovací hodnotě 631.950,- Kč, rok pořízení 1978

- souhlasí s prodejem movitého majetku za částku nabídnutou kupcem – firmou Cherubinvest s.r.o., Plzeň za cenu 30.000,- Kč

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků ve výši 30.000,- Kč, získaných prodejem, společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na pořízení nového technického vybavení a zařízení letiště

Termín kontroly:  10.1.2008

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


32. Dodatečný souhlas s prodejem movitého majetku – automobilu, ve správě Dětského domova, mateřské školy a školní jídelny Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  769/10/07

- schvaluje dodatečně prodej movitého majetku - osobního automobilu Volkswagen Transportér Caravelle 2,5i, formou kupní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov a kupujícím Jiřím Sklenářem, Mánesova 1673, Sokolov, za cenu 71.000,- Kč, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby

- souhlasí s tím, že finanční prostředky ve výši 71.000,- Kč získané prodejem, zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci

Termín kontroly:  10.1.2008

Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel Dětského domova, mateřské školy a školní jídelny Horní  Slavkov


33. Ponechání finančních prostředků z prodeje movitého majetku příspěvkové organizaci – Střední zemědělské škole Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  770/10/07

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků, ve výši 7.780,- Kč, získaných prodejem movité věci, příspěvkové organizaci Střední zemědělské škole Dalovice

Termín kontroly:  10.1.2008

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Perlinger, ředitel Střední zemědělské školy Dalovice 


34. Souhlas s pokácením stromu v areálu školy Gymnázium a střední odborné školy Aš na p.p.č. 2798/3,  k.ú. Aš 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  771/10/07
- souhlasí s pokácením 1 stromu rostoucího v areálu Gymnázia a střední odborné školy Aš na p.p.č. 2798/3, k.ú. Aš
 
- ukládá majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, požádat Městský úřad v Aši, odbor životního prostředí 
o povolení kácení

Termín kontroly:  6.12.2007

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


35. Žádost o finanční dar na financování projektu „Pohádkové hřiště na kraji města“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  772/10/07

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí daru ve výši 1 500 000 Kč od Nadace ČEZ na projekt „Pohádkové hřiště na kraji města“

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat žádost 
o poskytnutí daru od Nadace ČEZ ve vzájemné spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o poskytnutí daru
Termín kontroly: 17.1.2008

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


36. Projekt „OUT-DOOR - knihovna v přírodě“ - Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  773/10/07

- souhlasí 

a) s předfinancováním projektu „OUT-DOOR - knihovna v přírodě“ ve výši 100%, což představuje částku 10 000 000,- Kč
b)  se spolufinancováním projektu ve výši 10% celkových uznatelných nákladů
c) s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl  pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, a to za spolupráce APDM p. o. a Krajské knihovny Karlovy Vary, za podmínek dle návrhu  
d) s pověřením vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  
podpisem žádosti o stavební povolení/ohlášení,  žádosti o dotaci a partnerské smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení 

a) předfinancování projektu „OUT-DOOR - knihovna v přírodě“ v souladu s rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2008 – 2011, a to ve výši do 10.000.000,- Kč v letech 2008-2009
b)  spolufinancování projektu ve výši 10% celkových uznatelných nákladů
c) skutečnosti, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, a to za spolupráce APDM p.o, a Krajské knihovny Karlovy Vary za podmínek dle návrhu
d) pověření vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu podpisem žádosti o stavební povolení a žádosti o dotaci
Termín kontroly: 4.12.2008

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


37. Žádost o finanční prostředky na zakoupení dřevěné gotické plastiky „Pieta“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  774/10/07

- souhlasí se zakoupením dřevěné gotické plastiky „Pieta“ za částku 2 000 000,- Kč, s tím, že ½ částky tj. 1 milion korun uhradí z rozpočtu Karlovarský kraj a druhá polovina bude uhrazena z dotace Ministerstva kultury České republiky schválené dne 4.10.2007

- doporučuje zakoupení Piety Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- ukládá ekonomickému odboru krajského úřadu finančně zajistit 1 milion korun na poskytnutí investičního příspěvku pro Galerie výtvarného umění v Chebu na nákup plastiky
Termín kontroly: 6.12.2007
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


38. Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  775/10/07

- souhlasí se Zásadami pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  ke schválení Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2008
Termín kontroly: 6.12.2007
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


39. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Domov pro seniory  Kynšperk – dodávka nábytku pro seniory“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kriterií
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  776/10/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení  dle zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Kynšperk – dodávka nábytku pro seniory“
- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Kynšperk – dodávka nábytku pro seniory“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro hodnocení kvalifikace 
a výběr zájemců:
- člen:  Eva Hodoušová	  	- náhradník: Bc. Jana Pilařová
- člen:  Jaroslav Votík	 	- náhradník: Ing. Monika Kletečková
- člen:  Zdeňka Kaštánková  	- náhradník: Vlastimil Drašar

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek :
- člen:  Ing. Václav Živný	      	- náhradník: Jana Strnadová
- člen:  Mgr. Ellen Volavková  	- náhradník: Luděk Němec 
- člen:  Václav Veselý	      	- náhradník: Ing. Václav Hanzl
- člen:  Olga Haláková	      	- náhradník: Ing. Josef  Malý
- člen:  Eva Hodoušová             	- náhradník: Bc. Jana Pilařová
- člen:   Jaroslav Votík              	- náhradník: Ing. Monika Kletečková
- člen:  Yveta Leischová           	- náhradník: Zdeňka Kaštánková
Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Václav Jakl, ředitel příspěvkové organizace 


40. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  777/10/07

- souhlasí s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 6  ke  zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace
    
- ukládá odboru sociálních věcí předložit návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Termín kontroly:  21.2.2008
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


41. Záměr modernizace Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  778/10/07

- bere na vědomí  záměr modernizace Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 - doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr modernizace Karlovarské krajské nemocnice a.s. se zpracováním technického posudku na stávající stav operačních sálů
Termín kontroly: 10.1.2008
Zodpovídá: Mgr. David Hanzl, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


42. Poskytnutí příspěvku pro místní akční skupiny v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  779/10/07

- souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 200.000,- Kč (na jednu místní akční skupinu), pro 5 místních akčních skupin působících v Karlovarském kraji, tzn. celkem 1.000.000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku ve výši 200.000,- Kč (na jednu místní akční skupinu) pro 5 místních akčních skupin působících v Karlovarském kraji, tzn. celkem 1.000.000,- Kč

- schvaluje návrh vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku místním akčním skupinám působících v Karlovarském kraji ve znění dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


43. Vyjádření k oznámení záměru „Zřízení sběrného dvora v Lomnici“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  780/10/07

- projednala  oznámení záměru „Zřízení sběrného dvora v Lomnici“ a vydává toto vyjádření: 

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

44. Vyjádření k oznámení záměru „Sběrný dvůr nebezpečných a ostatních odpadů“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  781/10/07

- projednala  oznámení záměru „Sběrný dvůr nebezpečných a ostatních odpadů“ a vydává toto vyjádření: 

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



45. Vyjádření k oznámení záměru „Podniková ČS PHM Foresttrans“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  782/10/07

- projednala  oznámení záměru „Podniková ČS PHM Foresttrans“ 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. 
Další posuzování záměru není požadováno.
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

46. Smlouvy o poskytnutí příspěvku školám a obcím z rozpočtu Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  783/10/07

- schvaluje návrh vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku školám z rozpočtu Karlovarského kraje  dle usnesení č. ZK 210/09/07 ve znění dle návrhu
- schvaluje návrh vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku obcím z rozpočtu Karlovarského kraje  dle usnesení č. ZK 210/09/07 ve znění dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

47. Jmenování člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  784/10/07

- odvolává paní Evu Elicharovou z funkce člena konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

- jmenuje pana Mgr. Miroslava Kozu, pedagogického pracovníka příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, členem konkursní komise na obsazení funkce ředitele této příspěvkové organizace 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zajistit plnění úkolů spojených s odvoláním a jmenováním člena konkursní komise
Termín kontroly: 22.11.2007  

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






48. Změna platu ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov a poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola při dětské gynekologické léčebně Františkovy Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  785/10/07

- schvaluje poskytnutí osobního příplatku Ing. Pavlu Žemličkovi, řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, s účinností od 1. listopadu 2007 dle návrhu

- schvaluje poskytnutí odměny Mgr. Ludmile Cingrošové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola při dětské gynekologické léčebně Františkovy Lázně, ve výši dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s poskytnutím osobního příplatku a odměny 

Termín kontroly: 22.11.2007  

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


49. Zřízení školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, a jmenování jejích členů a člena školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  786/10/07

- schvaluje zřízení školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, s účinností od 1. listopadu 2007

- vydává zřizovací listinu školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- jmenuje Ing. Zdeňka Berku a Ing. Jiřího Holmana členy školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, s účinností ode dne voleb do této školské rady

- bere na vědomí oznámení Ing. Pavla Procházky o vzdání se funkce člena školského rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola Cheb 

- jmenuje Ing. Ivetu Grünerovou členkou školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola Cheb, s účinností od 1. listopadu 2007 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit zřizovací listinu školské rady k podpisu hejtmanovi a jmenovací dekrety členů školských rad uvolněnému členu zastupitelstva Ing. Kamilu Řezníčkovi

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov zabezpečit volby do školské rady

Termín kontroly: 22.11.2007  
 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy   

50. Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Aš a vyhlášení konkursního řízení na obsazení této funkce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  787/10/07

- bere na vědomí  oznámení pana Jaroslava Bayera, ředitele příspěvkové organizace Dětský domov 
a školní jídelna Aš, o vzdání se funkce dnem 31. prosince 2007  

- schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Aš včetně znění oznámení a inzerátu dle návrhů 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené se vzdáním se funkce a s přípravou a organizací konkursního řízení 

Termín kontroly: 20.3.2008 
 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy   


51. Převod správy movitého majetku (notebooků) Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem k vlastnímu hospodářskému využití

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  788/10/07

- schvaluje převod správy movitého majetku (100 kusů notebooků) Karlovarského kraje v celkové hodnotě 1.591.030,-- Kč příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem dle důvodové zprávy k vlastnímu hospodářskému využití

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu vyhotovit předávací protokoly 
o převodu správy movitého majetku

- pověřuje Ing. Martinu Klánovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, podpisem těchto předávacích protokolů              
Termín kontroly:  17.1.2008 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


52. Navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol 	zřizovaným Karlovarským krajem na financování zapojení do evaluačních projektů  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  789/10/07

- schvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským krajem za účelem financování jejich zapojení do evaluačních projektů „Mapa školy“ a „Vnitřní evaluace školy s využitím metody Barvy života“ z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007 v celkové výši 311.000,-- Kč dle důvodové zprávy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly:  6.12.2007 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
	        Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického


53. Schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby na akci: Centrum technického vzdělávání Ostrov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  790/10/07

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby na akci: Centrum technického vzdělávání Ostrov“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče RECONSTRUCTION s.r.o. Praha s nabídkovou cenou 6.842.072,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže RECONSTRUCTION s.r.o. Praha s nabídkovou cenou 6.842.072,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly:   6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace


54 a) Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  791/10/07

- schvaluje poskytnutí částky 71.430,-- Kč na úhradu finančních příspěvků  na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 627.647,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeném v tabulce č. 2 důvodové zprávy
Termín kontroly:  22.11.2007
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí životního prostředí a zemědělství


54 b) Poskytnutí finančního příspěvku pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  792/10/07

- souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu územně samosprávného celku na stanovený účel  dle důvodové zprávy ve výši 8.408.500,-- Kč v souladu s  § 47 odst. 4 vyhlášky 500/2002, kterou se provádí zákon o účetnictví pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


54 c) Pracovní cesta v rámci zajištění příjezdu 500 touroperátorů společnosti OMVESA do karlovarského regionu v únoru 2008, jejímž účelem je zvýšení příjezdové turistiky v Karlovarském kraji  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  793/10/07

- souhlasí s pracovní cestou zástupců Karlovarského kraje ve dnech 16. – 24.11.2007 na jednání s představiteli společnosti OMVESA, za účelem definitivního potvrzení návštěvy 500 touroperátorů, jejichž návštěva by měla mít výrazný přínos pro zvýšení příjezdové turistiky do Karlovarského kraje
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


54 d) Schválení zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Domov pro seniory „SPÁLENIŠTE“ v Chebu - 1. etapa rekonstrukce, Stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty a 6. NP

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  794/10/07

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ 
v Chebu – 1. etapa rekonstrukce, Stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty a  6. NP v souladu s § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- pověřuje Mgr. Hanu Marešovou, ředitelku PO, podpisem rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 
a zveřejněním oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu – 1. etapa rekonstrukce, Stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty a  6. NP
Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: Mgr. Hana Marešová, ředitelka příspěvkové organizace Domov pro seniory 	 	        „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, Mírová 6, Cheb


54 e) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ 
v Chebu - 1. etapa rekonstrukce, Stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty a 6. NP
     - Schválení formy zadávacího řízení
     - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
     - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
     - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  795/10/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“v Chebu – 
1. etapa rekonstrukce, Stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty a 6. NP

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu – 1. etapa, stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty a 6. NP.

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen:  p. Jaroslav Votík		- náhradník:  Ing. Monika Kletečková
- člen:  pí. Jaroslava Šobrová 	- náhradník:  PaedDr.Viera Sikorová 
- člen:  Mgr. Hana Marešová	- náhradník:  pí. Jana Schanilová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  Ing. Jaroslav Fiala  		- náhradník:  Ing. Václav Hanzl  
- člen:  Ing. Jiří Červenka		- náhradník:  p. Luděk Němec 
- člen:  Ing. Stanislav Dušek		- náhradník:  Ing. Jiří Holan  
- člen:  Ing. Jan Horník        		- náhradník:  RNDr. Jaroslav Růžička 
- člen:  Ing. Stanislava Správková 	- náhradník:  pí. Jaroslava Šobrová
- člen:  Mgr. Hana Marešová  	- náhradník:  pí. Jana Schanilová
- člen:  p. Jaroslav Votík  		- náhradník:  Ing. Monika Kletečková 
Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá:  Mgr. Hana Marešová, ředitelka příspěvkové organizace Domov pro seniory 	 	         „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, Mírová 6, Cheb

54 f) Pronájem nebytových prostor v objektu Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  796/10/07

- schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Krajského úřadu Karlovarského kraje, za účelem skladování, za cenu 500,-- Kč/m2/rok
Termín kontroly: 6.12.2007

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


54 g) Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  797/10/07

- bere na vědomí informaci o přípravě Dohody o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- schvaluje nepřijetí Dohody o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve znění ze dne 4.10.2007
Termín kontroly: 6.12.2007
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


