Usnesení z 65. jednání RKK dne 20.12.2007
20.12.2007		Strana 1 (celkem 9)
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 65. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 20. prosince 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 10:00 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel (od 9:30 hodin), Ing. Zborník, RNDr. Horký, Ing. Behenský,           Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 7 radních)
Jednání řídil:                  Ing. Zborník (od 9:00 do 9:30 hodin), JUDr. Pavel (9:30 do 10:00 hodin)
Omluveni:                      Ing. Červenka, Mgr. Volavková
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	
                                                                                                                                                         
1.    Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na akci: „Modernizace               RK 957/12/07
       letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část – Úprava odbavovací haly 
       pro splnění Schengenských dohod, změna Z1“ a schválení dodatku č. 2 
       ke smlouvě o dílo na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa“ 
2.   Dodatek č. 5 smlouvy o nájmu podniku - letiště Karlovy Vary                                     RK 958/12/07
3.   Schválení navýšení limitu mzdových nákladů v roce 2007 pro příspěvkovou              RK 959/12/07               organizaci Týdenní a denní  stacionář „MÁJA“ v Chebu
4.   Rozpočtové změny 								   RK 960/12/07
5.   Změna účelu použití investičních prostředků a poskytnutí mimořádného                     RK 961/12/07
      investičního příspěvku – Střední škola živnostenská,  Žákovská 716, Sokolov
6.   Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:                         RK 962/12/07
      „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“
	Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek – Léčebna dlouhodobě                   RK 963/12/07

      nemocných Cheb
8.   Souhlas s použitím loga a znaku Karlovarského kraje                                                   RK 964/12/07
   9.   Smlouva o zajištění služeb a provozu veletržní expozice                                               RK 965/12/07      
 10.  Oznámení o průběhu realizace projektů administrovaných odborem kultury,                RK 966/12/07                památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v rámci GS SROP 4.1.2.:                                  „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje“, „Publikace lázeňství                            Karlovarského kraje“, „Kroky slavných v regionu Karlovarském“
 11.   Výběrové řízení na obsazení exekutivních funkcí v Karlovarské krajské                      RK 967/12/07
 nemocnici a. s.
 
 12.   Pracovněprávní spor o náhradu platu mezi příspěvkovou organizací Dětský domov    RK 968/12/07
         a školní jídelna Mariánské Lázně a jejím zaměstnancem    


        
















             
             Ing. Jan Zborník v z.                                                                RNDr. Petr Horký v. r.
hejtmana				      	                            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.



1. Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na akci: „Modernizace letiště Karlovy    Vary – III. etapa, 1. část – Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod, změna Z1“ a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 957/12/07

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na zhotovitele zakázky „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část – Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod, změna Z1“. Jako akceptovatelná byla vyhodnocena nabídka uchazeče Stavby silnic a železnic, a.s., Národní tř. 10, 113 19 Praha 1 a Průmstav, a.s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4, sdružených pod názvem „Sdružení letiště Karlovy Vary – III. etapa“ s nabídkovou cenou 4 616 889,- Kč včetně DPH

- schvaluje Dodatek smlouvy č. 2 na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem jednacího řízení bez uveřejnění Stavby silnic a železnic, a.s., Národní tř. 10, 113 19 Praha 1 a Průmstav, a.s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4, sdružených pod názvem „Sdružení letiště Karlovy Vary – III. etapa“ s nabídkovou cenou 4 616 889,- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření Dodatku smlouvy č. 2 na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem jsou Stavby silnic a železnic, a.s., Národní tř. 10, 113 19 Praha 1 a Průmstav, a.s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4, sdružených pod názvem „Sdružení letiště Karlovy Vary – III. etapa“ s nabídkovou cenou   4 616 889,- Kč včetně DPH
 
Termín kontroly: 21.2.2008

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


2. Dodatek č. 5 smlouvy o nájmu podniku - letiště Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 958/12/07

- schvaluje Dodatek č. 5 smlouvy o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary dle návrhu 

- ukládá jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., zveřejnit Dodatek č. 5 smlouvy o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary v Obchodním věstníku
Termín kontroly: 20.3.2008

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


3. Schválení navýšení limitu mzdových nákladů v roce 2007 pro příspěvkovou organizaci Týdenní a denní  stacionář „MÁJA“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 959/12/07

- schvaluje navýšení limitu mzdových nákladů o 135.000,-- Kč v roce 2007 pro příspěvkovou organizaci Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu 

Zodpovídá: Bc. Vladimíra Sedláková, ředitelka příspěvkové organizace  


4. Rozpočtové změny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 960/12/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 314/2007 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 120.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků určených v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 z investičního na neinvestiční. Finanční prostředky byly poskytnuty jako příspěvek Obci Dolní Žandov v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova“.

Rozpočtovou změnu č. 315/2007 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 249.900,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků určených v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 z investičního na neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny na akci „Úprava mapové části cykloportálu Karlovarského kraje“.

Rozpočtovou změnu č. 316/2007 
- navýšení příjmů a výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 400.000,-- Kč z titulu zapojení  nevyčerpaných investičních prostředků  za rok 2006 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 od zrušené příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Kraslice. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu keramickou Karlovy Vary . 

Rozpočtovou změnu č. 317/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.000,- Kč z titulu přijetí odměny od Nadace rozvoje občanské společnosti na základě Smlouvy o spolupráci pro zajištění implementace Globálního grantu uzavřené mezi Nadací rozvoje občanské společnosti a Karlovarským krajem. Finanční prostředky jsou určeny pro odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajišťování setkání         ke globálnímu grantu v roce 2007, výrobě propagačních materiálů.

Rozpočtovou změnu č. 318/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Chebu celkem ve výši 6.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov    pro seniory Spáleniště v Chebu na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřené smlouvy
Rozpočtovou změnu č. 319/2007
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy ekonomického odboru do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ±  500.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k  navýšení investičního příspěvku  příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední škole živnostenské Sokolov.

Rozpočtovou změnu č. 320/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje  v částce ± 23.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru  investičních prostředků na neinvestiční v rámci tohoto odboru. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Týdenní a denní stacionář Mája Cheb na vyplacení nevyčerpané dovolené a odstupného.

Rozpočtovou změnu č. 321/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 614.149,-- Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků, které Karlovarský kraj obdržel od finančních a celních úřadů za odběr podzemní vody (výši těchto prostředků vyměřila Česká inspekce životního prostředí). Finanční prostředky budou převedeny do Fondu vodohospodářských havárií.

Rozpočtovou změnu č.  322/2007 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 147.992,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční dotace na výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů pro obce Karlovarského kraje. 

Rozpočtovou změnu č.  323/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o celkovou částku 1.734.000,-- Kč z titulu poskytnutí systémových investičních a neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na akce jmenovitě vedené v ISPROFIN. Tyto dotace poskytlo Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky prostřednictvím limitních čerpacích účtů a jsou určeny pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem Krajské muzeum Karlovarského kraje, Galerii výtvarného umění Cheb a Střední odbornou školu stavební Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu  č. 324/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 170.000.000,-- Kč zapojením daňových příjmů přijatých nad výši schválenou rozpočtem na rok 2007. Finanční prostředky ve výši 150.000.000,-- Kč  budou přiděleny do Fondu budoucnosti EU a ve výši 20.000.000,-- Kč do Fondu řízení likvidity Karlovarského kraje na zajištění předfinancování a spolufinancování projektů EU dle rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2008 – 2011, schváleného usnesením č. ZK 225/11/07       ze dne 08.11.2007, a k zajištění dostatečných finančních prostředků ke krytí neočekávaných výdajů Karlovarského kraje s ohledem na zákon č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Rozpočtovou změnu č. 325/2007
 - přesun rozpočtových prostředků z odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  ± 11.461,88 Kč z toho:    dálniční poplatky, mýtné                                    4.000,-- Kč
               pohonné hmoty                                                  7.461,88 Kč
 - přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje         do odboru regionálních rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 41.478,36 Kč:
               cestovné                                                            41.478,36 Kč
- přesun rozpočtových prostředků z odboru kanceláře ředitele úřadu do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  2.900,--Kč, z toho:
             platy zaměstnanců                                                2.000,--Kč
            povinné pojistné na sociální zabezpečení                540,--Kč
             povinné pojistné na zdravotní pojištění                  360,--Kč 

Jedná se o přesun zůstatků nevyčerpaných finančních prostředků určených na realizaci projektu „ITACA“, který byl  podán v rámci 4. výzvy iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 326/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 365.538,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Horní Slavkov  Základní školu praktickou a základní školu speciální Horní Slavkov  na financování grantového projektu  „Sociální výchova a předprofesní příprava žáků základní školy praktické a základní školy speciální“.

Rozpočtovou změnu č. 327/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 24.000.000,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

Termín kontroly: 17.1.2008

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


5. Změna účelu použití investičních prostředků a poskytnutí mimořádného investičního    příspěvku – Střední škola živnostenská,  Žákovská 716, Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 961/12/07

- schvaluje změnu účelu použití investičního příspěvku příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská, Žákovská 716, Sokolov ve výši 295.186,- Kč ze schválené investiční akce „Rekonstrukce školní jídelny ul. K. H. Borovského, Sokolov“ na financování investiční akce „Kuchyň pro výcvik          žáků – domov mládeže Sokolov“

- schvaluje navýšení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Střední škola živnostenská, Žákovská 716, Sokolov ve výši 500.000,- Kč na výše uvedenou investiční akci

Zodpovídá: Ing. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace 


6. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 962/12/07

- schvaluje vyloučení uchazeče ASSECO CZECH REPUBLIC a.s., z účasti v zadávacím řízení              na veřejnou zakázku „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“, z důvodu nepředložení nabídky      dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“, jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče NESS Czech s.r.o., s nabídkovou cenou 28.800.000,- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 7.2.2008

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí oddělení informatiky


7. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek –Léčebna dlouhodobě nemocných Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 963/12/07

- jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek :
	Léčebna dlouhodobě nemocných Cheb

             ve složení: - RNDr. Petr Horký
                         - Ing. Kamil Řezníček
                         - PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
                         - Václav Veselý
                         - Ing. Jiří Rezek

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


8. Souhlas s použitím loga a znaku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 964/12/07

- souhlasí s použitím loga a znaku Karlovarského kraje na propagačních materiálech 
a webových stránkách určených pro prezentaci 10. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2008

Zodpovídá: Ing. Jiří Behenský, náměstek hejtmana 


9. Smlouva o zajištění služeb a provozu veletržní expozice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 965/12/07

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění služeb a provozu veletržní expozice s firmou DINTEX          s. r. o., Pravlov 38, 664 64 Dolní Kounice, s celkovými náklady 1.096.823,00 Kč

- pověřuje Ing. Behenského podpisem Smlouvy o zajištění služeb a provozu veletržní expozice

Termín kontroly: 17.1.2008

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




10. Oznámení o průběhu realizace projektů, administrovaných odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v rámci GS SROP 4.1.2.: „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje“, „Publikace lázeňství Karlovarského kraje“, „Kroky slavných v regionu Karlovarském“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 966/12/07

- bere na vědomí informace o průběhu realizace projektů administrovaných odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

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


11. Výběrové řízení na obsazení exekutivních funkcí v Karlovarské krajské nemocnici a. s.
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 967/12/07

- schvaluje jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a. s., v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) na základě svého usnesení č. RK 799/10/07 ze dne 22.10.2007 výsledky výběrových řízení předložených komisí pro výběrové řízení do funkcí:
	- výkonného ředitele Karlovarská krajská nemocnice a. s. Ing. Jana Ference
	- zdravotního ředitele Karlovarská krajská nemocnice a. s. MUDr. Stanislava Kubína
	- ekonomického ředitele Karlovarská krajská nemocnice a. s. Ing. Kamila Kastnera

- doporučuje dozorčí radě Karlovarské krajské nemocnice a. s.
	- vzít na vědomí výsledky výběrových řízení na obsazení exekutivních funkcí v Karlovarské krajské nemocnici a. s. 
	- odvolat neprodleně z představenstva Karlovarské krajské nemocnice a. s.
		a) MUDr. Miloše Dobiáše 
		b) Mgr. Davida Hanzla
	- zvolit do představenstva Karlovarské krajské nemocnice a. s.
		a) Ing. Luboše Orálka
		b) Ing. Jana Ference
		c) MUDr. Stanislava Kubína

- doporučuje představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a. s.
	- jmenovat (uzavřít pracovní smlouvu)
a) do funkce výkonného ředitel Karlovarské krajské nemocnice a. s. Ing. Jana Ference
b) do funkce zdravotního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a. s. MUDr. Stanislava Kubína	
c) do funkce ekonomického ředitele Karlovarské krajské nemocnice a. s. Ing. Kamila Kastnera
	
Termín kontroly: 7.2.2007
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


12. Pracovněprávní spor o náhradu platu mezi příspěvkovou organizací Dětský domov a školní jídelna Mariánské Lázně a jejím zaměstnancem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 968/12/07


- bere na vědomí  rozsudek Okresního soudu v Chebu č. j. 9 C 174/2004 – 61 ze dne 29. října 2007 ve věci náhrady platu na neplatnou výpověď z pracovního poměru panu Mgr. Václavu Kohoutovi, bývalému zaměstnanci příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Mariánské Lázně 

- schvaluje nepodat proti rozsudku Okresního soudu v Chebu č. j. 9 C 174/2004 – 61 odvolání

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Mariánské Lázně nepodat proti rozsudku Okresního soudu v Chebu č. j. 9 C 174/2004 – 61 odvolání a vyplatit panu Mgr. Václavu Kohoutovi náhradu platu včetně úroků z prodlení, které mu byly tímto rozsudkem přiznány

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto usnesení rady kraje 

Termín kontroly: 17.1. 2008 

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


