Usnesení z 62. jednání RKK dne 10.12.2007
10.12.2007		Strana 4 (celkem 4)
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 62. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. prosince 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:30 do 9:00 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský,      Mgr. Volavková, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Jednání řídil:                  JUDr. Pavel
Omluveni:	             Ing. Mutinský
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál, Ing. Brázda, Ing. Leichter
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic 			  RK 944/12/07

          Karlovarského kraje, a.s.		   							
   2.    Žádost na prodloužení termínu vyúčtování příspěvku od agentury Fornika	               RK 945/12/07
3.    Rozpočtové změny č. 306 - 307/2007						  RK 946/12/07
4.    Finanční dary obcím  za „Ligu odpadů“ a vzorová darovací smlouva                        RK 947/12/07
5.    Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol                  RK 948/12/07
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn                                    jejich ředitelům
    6.   Loga příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury zřizovaných                    RK 949/12/07
          Karlovarským krajem		
					
                                                                                                 
	




             JUDr. Josef Pavel v. r.                                             Ing. Jiří Červenka v. r. 
hejtman				      		ověřovatel
  Karlovarského kraje



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Jiřího Červenku
-  Ing. Luboše Orálka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 944/12/07

- schvaluje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce pro jednotlivé členy představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. dle předloženého znění

- rozhoduje v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů                   o stanovení kritérií a podmínek pro poskytování pohyblivých odměn pro jednotlivé členy představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. v roce 2008 dle předloženého návrhu

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, předseda představenstva
                     Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva
                     pan Martin Čedík, člen představenstva
                     pan Milan Polák, člen představenstva


2. Žádost na prodloužení termínu vyúčtování příspěvku od agentury Fornika

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 945/12/07

- souhlasí s prodloužením termínu vyúčtování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje do 28.2.2008 agentuře Fornika na realizaci projektu „Vlastivěda Karlovarského kraje – I. díl Města a obce“ z důvodu
úmrtí spoluautora

Termín kontroly: 20.3.2008

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


3. Rozpočtové změny č. 306 - 307/2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 946/12/07


- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 306/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 138.917,50 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. 307/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 12.400,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění dotačního programu „Podpora romských žáků středních škol na období září – prosinec 2007“ pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem, a to Střední průmyslovou školu keramickou Karlovy Vary ve výši 3.200,-- Kč, Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nejdek ve výši 4.400,-- Kč a Střední odbornou školu stavební ve výši 4.800,-- Kč.

Termín kontroly: 17.1.2008

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


4. Finanční dary obcím  za „Ligu odpadů“ a vzorová darovací smlouva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 947/12/07

- schvaluje poskytnutí finančních darů jako odměn za umístění v soutěži obcí „Liga odpadů“ oceněným obcím v následující výši:
Obec 
Částka v Kč
Umístění v kategorii
Kategorie
         Tuřany
60 000,-
I. místo
Obce do 1000 obyvatel
Odrava
30 000,-
II. místo
Obce do 1000 obyvatel
Libá
10 000,-
III. místo
Obce do 1000 obyvatel
Skalná
60 000,-
I. místo
Obce nad 1000 obyvatel
Karlovy Vary
30 000,-
II. místo
Obce nad 1000 obyvatel 
Chodov (u Sokolova)
10 000,-
III. místo
Obce nad 1000 obyvatel

- schvaluje návrh vzorové darovací smlouvy ve znění dle návrhu

Termín kontroly: 15.5.2008

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


5. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn jejich ředitelům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 948/12/07

- projednala Zprávu o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhu 


- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za výsledky práce v oblasti vzdělávání a výchovy ve školním roce 2006/2007 ve výši dle návrhu

- schvaluje poskytnutí odměn u příležitosti životních výročí ředitelům příspěvkových organizací Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou a Dětský domov a školní jídelna Aš ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměn

Termín kontroly:  17.1.2008

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


6. Loga příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 949/12/07

- souhlasí se zpracováním log příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhů

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zajistit dopracování log pro všechny příspěvkové organizace vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizované Karlovarským krajem 
a realizovat ostatní  úkoly vyplývající z tohoto usnesení

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 7.2.2008

Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
	        Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu






