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	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 06


USNESENÍ

ze 118. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 19. listopadu 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 7:50 do 15:45 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Seifertová, 
Mgr. Blažek, Ing. Jakobec (od 8:11 hod.), Ing. Bureš (od 7:55 hod.), 
Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Mračková Vildumetzová	
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. Bednář, Mgr. Bracháček, Ing. Hryszová, Ing. Jánská, Mgr. Novotný, 
Mgr. Pavlíková, PhDr. Mgr. Smoleja 
Zapisovatelka:      	Monika Nová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – změna vnitřní normy „Zadávání veřejných zakázek“    
RK 1306/11/18
2.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.11.2018
RK 1307/11/18
3.
Rozpočtové změny
RK 1308/11/18
4.
Postup ve věci oznámení o ukončení kontroly u projektu "Technická pomoc - Karlovarský kraj - kód 121", reg. č. 006
RK 1309/11/18
5.
Postup ve věci doručeného Rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004
RK 1310/11/18
6.
Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
RK 1311/11/18
7.
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.09.2018
staženo
8.
Změna odpisových plánů příspěvkových organizací Karlovarského kraje 
na rok 2018
RK 1312/11/18
9.
Změna účelu použití dotace do fondu investic, navýšení dotace do fondu investic 
a použití fondu investic příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o., na financování akce "Rekonstrukce střechy budovy Zahradní ul. Karlovy Vary"


RK 1313/11/18
10.
Projekt „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_004/0000283 - schválení jednotlivých výdajů hrazených z položky „Předpokládané výdaje nad rámec dotace“
RK 1314/11/18
11.
Projekt „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_004/0000284 - schválení jednotlivých výdajů hrazených z položky „Předpokládané výdaje nad rámec dotace“
RK 1315/11/18
12.
Veřejná zakázka malého rozsahu „Transformace PATA Hazlov – dodávka televizních přijímačů a mikrovlnných trub“ v rámci projektů:
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285
RK 1316/11/18
13.
Schválení podstatné změny v projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003784
RK 1317/11/18
14.
Akce Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - doplnění žádosti o dotaci 
na základě vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
RK 1318/11/18
15.
Schválení smluv o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě 
v rámci projektů:
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285
RK 1319/11/18
16.
Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2018
staženo
17.
Poskytnutí finančního daru spolku Pomáhej SRDCEM, z.s.
RK 1320/11/18
18.
Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s.
RK 1321/11/18
19.
Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019 – část drážní doprava
RK 1322/11/18
20.
3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018“
RK 1323/11/18
21.
Jmenování jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
staženo
22.
Zapůjčení 3D skeneru Policii ČR - Prostorový forenzní dokumentační systém včetně speciálního příslušenství
staženo
23.
Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji 
pro období 2019 - 2020
staženo
24.
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace - změna kapacity sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
RK 1324/11/18
25.
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace - změna kapacity sociální služby domov pro seniory
RK 1325/11/18
26.
Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje organizace Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace
RK 1326/11/18
27.
Petice „Nesouhlas s rozhodnutím zřizovatele DPS v Dragounské ulici v Chebu 
o jeho sloučení s DPS Skalka Cheb“ – návrh odpovědi 
RK 1327/11/18
28.
Dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby 
se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace
RK 1328/11/18
29.
Dodatek č. 3 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence

RK 1329/11/18
30.
Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019
RK 1330/11/18
31.
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Senior Pas
RK 1331/11/18
32.
Odměna řediteli Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, 
za II. pololetí 2018
RK 1332/11/18
33.
Schválení výsledku zadávacího řízení - zrušení veřejné zakázky "Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel" 
RK 1333/11/18
34.
Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel"
RK 1334/11/18
35.
Informace o stavu realizace akce "Výstavba a provozování Společného operačního střediska složek integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji"
RK 1335/11/18
36.
Poskytnutí finančního daru panu Rudolfu Kovaříkovi za dlouholetou spolupráci 
s Karlovarským krajem v oblasti teritoriální meteorologické předpovědi pro složky IZS a ostatní subjekty
RK 1336/11/18
37.
Změna ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje
RK 1337/11/18
38.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Národnímu památkovému ústavu na zhotovení projektu nové expozice kynžvartské daguerrotypie
RK 1338/11/18
39.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
RK 1339/11/18
40.
Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 - 2023
RK 1340/11/18
41.
Revokace části usnesení č. RK 603/05/18 ze dne 21. 5. 2018 a poskytnutí vrácených finančních prostředků v rámci dotačního Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
RK 1341/11/18
42.
Veřejná výzkumná instituce Karlovarského kraje věnující se vědě a výzkumu 
v oblasti lázeňství a balneologie: 
- název veřejné výzkumné instituce
- osoba pověřená zřizovatelem řízením veřejné výzkumné instituce
- návrh zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce
RK 1342/11/18
43.
Schválení projektu Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, pro rok 2019 dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů č. RK 1289/10/17
RK 1343/11/18
44.
Udělení plné moci k uplatnění práva poškozeného trestným činem ve věci poškození outbanneru v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
RK 1344/11/18
45.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje 
do majetku města Nové Sedlo - pozemky p.č. 240/4, 240/5 a 240/6 v k.ú. Loučky 
u Lokte
RK 1345/11/18
46.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje 
do majetku města Chodov – část pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov
RK 1346/11/18
47.
Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
RK 1347/11/18
48.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění stavby zařízení distribuční soustavy - zemní vedení NN-kabel NN na pozemku parc. č. 162/12, 
v k.ú. Odrava, mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností ELEKTRO EURON spol. s r.o.
RK 1348/11/18
49.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění stavby zařízení distribuční soustavy - podzemní vedení kNN v pozemku parc. č. 127/5 v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Sociálními službami v Kynšperku nad Ohří, příspěvkovou organizací a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností E PLUS spol. s r.o.
RK 1349/11/18
50.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 1369 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte ve prospěch Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

RK 1350/11/18
51.
Zrušení předkupního práva k pozemkové parcele č. 72/11 a pozemkové parcele 
č. 72/12 v k.ú. Dobroše, obec Odrava a následné uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s AGRO & KOMBINÁTEM Dolní Žandov spol. s r.o., 
jako budoucím vlastníkem dotčených pozemkových parcel
RK 1351/11/18
52.
Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkových organizací
RK 1352/11/18
53.
Projekt "Kotlíkové dotace II" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK 00267/2018 a KK 02755/2018
RK 1353/11/18
54.
Revokace usnesení č. RK 1068/09/18 ze dne 10.9.2018 - schválení dodatku 
ke kupní smlouvě na dodávky v rámci zakázky „Pořízení lékařské technologie 
a interiérového vybavení - IV“ pro Část 9 veřejné zakázky – Lékařský nábytek
RK 1354/11/18
55.
Schválení dodatků ke kupním smlouvám na dodávky v rámci veřejné zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ pro části: Část 19 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový; Část 20 veřejné zakázky – Sedací nábytek; Část 21 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD; Část 23 veřejné zakázky – Zařízení interiéru; Část 24 veřejné zakázky – Domácí spotřebiče
RK 1355/11/18
56.
Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – IX“ pro část veřejné zakázky
Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný
RK 1356/11/18
57.
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje
RK 1357/11/18
58.
Investiční akce "Pořízení vícemístného automobilu" Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace - Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 
RK 1358/11/18
59.
Podlimitní veřejná zakázka „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK“
RK 1359/11/18
60.
Schválení výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“
RK 1360/11/18
61.
Smlouva mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, o poskytnutí příspěvku na zajištění prohlídek těl zemřelých 
RK 1361/11/18
62.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže 
ČR 2020
RK 1362/11/18
63.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti školství
RK 1363/11/18
64.
Jmenování členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace
RK 1364/11/18
65.
Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem
staženo
66.
Národní investiční plán – schválení souhrnného seznamu strategických investic Karlovarského kraje do roku 2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit – rozšíření seznamu
RK 1365/11/18
67.
Plná moc k zastupování Karlovarského kraje při jednání s úřady pro Pontika s.r.o., zpracovatele projektové dokumentace a inženýrské činnosti
RK 1366/11/18
68.
Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nákup IT 2018 II"
RK 1367/11/18
69.
Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení nástrojů DTM pro Karlovarský kraj"
RK 1368/11/18
70.
Schválení vyloučení vybraného dodavatele ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – II, část 6“ pro část veřejné zakázky - Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový 
s dezinfekcí
RK 1369/11/18
71.
Zrušení usnesení č. RK 1238/11/18 ze dne 5.11.2018

RK 1370/11/18
72.
Revokace usnesení k projektu "II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání" - schválení přípravy a realizace projektu
RK 1371/11/18
73.
Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“
RK 1372/11/18
74.
Revokace usnesení k projektu "II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ - schválení přípravy a realizace projektu
RK 1373/11/18
75.
Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“
RK 1374/11/18
76.
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Potůčky
RK 1375/11/18
77.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro rok 2018, 2019
RK 1376/11/18
78.
Soutěž „Youtuber“ pro žáky základních a středních škol v Karlovarském kraji – schválení uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě, evidenční číslo KK03274/2018
RK 1377/11/18
79.
Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na úhradu pobytu 
v lázních Klimkovice pro osobu se zdravotním postižením Natálku Hajduovou
RK 1378/11/18
80.
Schválení smluv o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky pro projekty:
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285
RK 1379/11/18
81.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
RK 1380/11/18
82.
Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
v otevřeném řízení s názvem „Odstranění objektu bývalé patologie 
RK 1381/11/18
83.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.
RK 1382/11/18







 		 	                
   

















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Danielu Seifertovou
- Mgr. Dalibora Blažka

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 70	Schválení vyloučení vybraného dodavatele ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – II, část 6“ 
pro část veřejné zakázky - Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí

bod č. 71	Zrušení usnesení č. RK 1238/11/18 ze dne 5.11.2018

bod č. 72	Revokace usnesení k projektu "II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání" - schválení přípravy a realizace projektu

bod č. 73	Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“

bod č. 74	Revokace usnesení k projektu "II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ - schválení přípravy a realizace projektu

bod č. 75	Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“

bod č. 76	Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Potůčky

bod č. 77	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro rok 2018, 2019

bod č. 78	Soutěž „Youtuber“ pro žáky základních a středních škol v Karlovarském kraji – schválení uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě, evidenční číslo KK03274/2018

bod č. 79	Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na úhradu pobytu v lázních Klimkovice pro osobu se zdravotním postižením Natálku Hajduovou

bod č. 80	Schválení smluv o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky pro projekty:
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285

bod č. 81	Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu

bod č. 82	Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu v otevřeném řízení s názvem „Odstranění objektu bývalé patologie
bod č. 83	Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

Staženo z programu:

bod č. 7	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.09.2018

bod č. 16	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2018

bod č. 21	Jmenování jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o..

bod č. 22	Zapůjčení 3D skeneru Policii ČR - Prostorový forenzní dokumentační systém včetně speciálního příslušenství

bod č. 23	Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2019 – 2020
	
bod č. 65	Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem


1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – změna vnitřní normy „Zadávání veřejných zakázek“    

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1306/11/18

- schvaluje v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ve věcech kraje jako jediný společník obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., 
IČO 26367858, se sídlem K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 15872, změnu č. 1 vnitřní normy společnosti pro zadávání veřejných zakázek dle návrhu

Termín kontroly: leden 2019

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


2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.11.2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1307/11/18

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.11.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 
19.11.2018 dle návrhu č. 3

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1308/11/18

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 456/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 15.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů 
za období 9/2018 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. KVA-SZ-71/2018

Rozpočtovou změnu č. 457/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 39.100 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov na úhradu lékařských prohlídek žáků.

Rozpočtovou změnu č. 458/2018
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje pro rok 2018 o částku 281.477 Kč z titulu vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o vratky finančních prostředků z neinvestiční účelové dotace po provedení interní kontroly čerpání podpůrných opatření v průběhu roku 2018, určené jako neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2018 na činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje stát, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy za podmínek stanovených zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky byly vráceny na účet Karlovarského kraje dne 24. 10. 2018 od právnických osob Waldorfská základní škola 
a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s., ve výši 275.877 Kč a Gymnázium, základní škola 
a mateřská škola Mánesova s.r.o., se sídlem v Sokolově ve výši 5.600 Kč.

Rozpočtovou změnu č. 459/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 1.081.628,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem v oblasti školství:
•	Gymnázium Aš v částce 242.404,80 Kč
•	Základní škola a střední škola Karlovy Vary v částce 90.022,40 Kč
•	Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum Sokolov v částce 442.325,60 Kč
•	První české gymnázium v Karlových Varech v částce 306.876 Kč.

Rozpočtovou změnu č. 460/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 99.352,21 Kč (podíl SR), z toho investiční ve výši 54.213,35 Kč a neinvestiční ve výši 45.138,86 Kč, z titulu přijetí účelové dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj České republiky do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro finančního partnera projektu příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov, 
za realizaci projektu Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání, realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko.


Rozpočtovou změnu č. 461/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 11.087.471,43 Kč (podíl SR + podíl EU), 
z toho investiční ve výši 5.086.886,36 Kč a neinvestiční ve výši 6.000.585,07 Kč, z titulu přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky do rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Aš, za realizaci projektu Modernizace vybavení školy realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Rozpočtovou změnu č. 462/2018 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem ve výši 3.024.849,16 Kč (podíl SR + podíl EU), 
z toho investiční ve výši 190.000 Kč a neinvestiční ve výši 2.834.849,16 Kč, z titulu přijetí účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky do rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje za realizaci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 463/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 185.952 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k podpoře naplňování Krajského akčního plánu, a to z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku na nákup didaktických pomůcek Abaku 
pro výuku matematiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje:
•	Základní škola a střední škola Karlovy Vary – 23.244 Kč;
•	Základní škola Ostrov – 23.244 Kč;
•	Střední škola logistická Dalovice – 23.244 Kč;
•	Integrovaná střední škola Cheb – 23.244 Kč;
•	Střední odborná škola stavební Karlovy Vary – 23.244 Kč;
•	Střední škola živnostenská Sokolov – 23.244 Kč;
•	Střední lesnická škola Žlutice – 23.244 Kč;
•	Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum – 23.244 Kč

Rozpočtovou změnu č. 464/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 325.408 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování programu Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou 
ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018; č. j. MSMT-12966/2018-1 
pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary ve výši 142.544 Kč, Integrovaná střední škola Cheb ve výši 84.528 Kč a Střední škola živnostenská Sokolov ve výši 98.336 Kč.

Rozpočtovou změnu č. 465/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 181.500 Kč z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje z kapitoly Příspěvky cizím subjektům na navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Karlovarská agentura rozvoje podnikání, na vytvoření motivačních videí pro podporu dalších oborů v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 466/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 48.000 Kč z Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje do fondu investic příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na realizaci krajského projektu Zabezpečení škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem




Rozpočtovou změnu č. 467/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 883.055,01 Kč z Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje do fondu investic příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední lesnická škola Žlutice na realizaci krajského projektu Zabezpečení škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rozpočtovou změnu č. 468/2018
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 2.057.166,04 Kč z titulu vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytovateli zálohové dotace Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Jedná 
se o vratky projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji, realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, Specifický cíl I, které byly v roce 2018 poukázány Karlovarskému kraji na zvláštní účet projektu od příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a Karlovarským krajem 
v oblasti školství.

Rozpočtovou změnu č. 469/2018 
- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku 358.392,21 Kč (13.826,86 EUR) z titulu přijetí evropského podílu ze Saské rozvojové banky za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020

Rozpočtovou změnu č. 470/2018 
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 121.100 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody přímo související s realizací projektu Nestůj a pojď II., realizovaného 
a financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu


4. Postup ve věci oznámení o ukončení kontroly u projektu "Technická pomoc - Karlovarský kraj 
- kód 121", reg. č. 006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1309/11/18

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci 
o doručeném Oznámení o ukončení kontroly č. j. CENT 25302/2018 ze dne 26. 10. 2018 Centrem 
pro regionální rozvoj České republiky u projektu s názvem "Technická pomoc - Karlovarský kraj - kód 121", reg. č. projektu 006.
Centrum pro regionální rozvoj České republiky přistoupilo ke krácení výdajů na spotřebu paliva 
ve výši 81,20 EUR - uznání spotřeby paliva podle údajů o spotřebě paliva v technickém průkazu vozidla.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí nepodání stížnosti proti rozhodnutí kontrolora Centra pro regionální rozvoj České republiky ve stanovené lhůtě 
do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí kontrolora, resp. doručení Oznámení o ukončení kontroly

- ukládá odboru finančnímu řešit po ukončení projektu krácení výdajů projektu jako škodní případ 
v souladu s platnou právní úpravou


Termín kontroly: červen 2019

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


5. Postup ve věci doručeného Rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1310/11/18

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci 
o doručeném Rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o prominutí daně 
č. j. 80486/18/7500-30470-050620 ze dne 30. 10. 2018, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji", ve které Generální finanční ředitelství žádostem o prominutí dvou odvodů a dvou penále částečně vyhovělo a prominulo částku 14.123 Kč 
z celkového odvodu 107.291 Kč, částku 2.493 Kč z celkového odvodu 18.934 Kč, částku 13.672 Kč 
z celkového penále 16.342 Kč a částku 77.470 Kč z celkového penále 103.933 Kč

- schvaluje podání Žádosti o vrácení vratitelného přeplatku evidovaného u Finančního úřadu 
pro Karlovarský kraj ve výši 16.616 Kč (za odvody za porušení rozpočtové kázně) a 91.142 Kč (za penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně), tj. celkem ve výši 107.758 Kč

Termín kontroly: březen 2019

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


6. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU 
od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1311/11/18

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 11. 2018 u projektů spolufinancovaných 
z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto usnesení

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


7. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.09.2018

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


8. Změna odpisových plánů příspěvkových organizací Karlovarského kraje na rok 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1312/11/18

- schvaluje změnu odpisových plánů na rok 2018 příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, včetně úprav vedoucích k jejich zvýšení nebo snížení, které budou realizovány do konce roku 2018
- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 452/2018 
- zvýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 777.400 Kč. Jedná se o zvýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální a zároveň zvýšení odvodu 
z fondu investic do rozpočtu Karlovarského kraje těchto organizací z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku dle návrhu č. 1.

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 450/2018 
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 156.684 Kč. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální a zároveň snížení odvodu 
z fondu investic do rozpočtu Karlovarského kraje těchto organizací z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku dle návrhu č. 1.

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 453/2018 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 147.300 Kč. Jedná se o zvýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje Muzeum Cheb ve výši 20.300 Kč, Muzeum Sokolov ve výši 127.000 Kč a zároveň zvýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu č. 2.

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 454/2018 
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 12.000 Kč. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary a zároveň snížení odvodu 
z fondu investic do rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu č. 2.

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 455/2018 
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.538.000 Kč. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje a zároveň snížení odvodu z fondu investic do rozpočtu Karlovarského kraje této organizace z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku dle návrhu č. 3.

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 451/2018 
- zvýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 14.100 Kč. Jedná se o zvýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje v oblasti regionálního rozvoje Karlovarská agentura rozvoje podnikání a zároveň zvýšení odvodu z fondu investic do rozpočtu Karlovarského kraje této organizace z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku dle návrhu č. 4.

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 471/2018 
- zvýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.516.700 Kč. Jedná se o zvýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství a zároveň zvýšení odvodu 
z fondu investic těchto organizací do rozpočtu Karlovarského kraje z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku dle návrhu č. 5






- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 472/2018 
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.131.600 Kč. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství a zároveň snížení odvodu 
z fondu investic těchto organizací do rozpočtu Karlovarského kraje z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů majetku dle návrhu č. 5.

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


9. Změna účelu použití dotace do fondu investic, navýšení dotace do fondu investic a použití fondu investic příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o., na financování akce "Rekonstrukce střechy budovy Zahradní ul. Karlovy Vary"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1313/11/18

- schvaluje poskytnutí dotace do fondu investic příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o., ve výši 1.800.000 Kč na akci "Rekonstrukce střechy budovy Zahradní ul. Karlovy Vary"

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o., ve výši 252.000 Kč na dofinancování akce "Rekonstrukce střechy budovy Zahradní ul. Karlovy Vary"

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 449/2018 
- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 1.800.000 Kč z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary do fondu investic 
na akci Rekonstrukce střechy budovy Zahradní ul. Karlovy Vary.

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do fondu investic příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o., ve výši 473.946 Kč z akce "Rekonstrukce odborných učeben stomatologických oborů" na akci "Rekonstrukce střechy budovy Zahradní ul. Karlovy Vary"

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


10. Projekt „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_004/0000283 - schválení jednotlivých výdajů hrazených z položky „Předpokládané výdaje nad rámec dotace“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1314/11/18


- bere na vědomí přehled výdajových položek u projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" ve výši 500 Kč k proplacení (zálohová platba za odběr vody) a dále náklady, 
které budou přímo spojené s vyúčtováním za odběr vody z položky "Předpokládané výdaje nad rámec dotace"

- schvaluje v souladu s usnesením č. ZK 175/06/18 ze dne 21.06.2018 k proplacení výdajové položky 
ve výši 500 Kč (zálohová platba za odběr vody), a to z položky "Předpokládané výdaje nad rámec dotace" a dále náklady přímo spojené s vyúčtováním služeb za odběr vody ze shodné položky

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


11. Projekt „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_004/0000284 - schválení jednotlivých výdajů hrazených z položky „Předpokládané výdaje nad rámec dotace“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1315/11/18

- bere na vědomí přehled výdajových položek u projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" ve výši 500 Kč k proplacení (zálohová platba za odběr vody) a dále náklady, které budou přímo spojené s vyúčtováním za odběr vody z položky "Předpokládané výdaje nad rámec dotace"

- schvaluje v souladu s usnesením č. ZK 174/06/18 ze dne 21.06.2018 k proplacení výdajové položky 
ve výši 500 Kč (zálohová platba za odběr vody), a to z položky "Předpokládané výdaje nad rámec dotace" a dále náklady přímo spojené s vyúčtováním služeb za odběr vody ze shodné položky

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


12. Veřejná zakázka malého rozsahu „Transformace PATA Hazlov – dodávka televizních přijímačů a mikrovlnných trub“ v rámci projektů:
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1316/11/18

- bere na vědomí vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Transformace PATA Hazlov – dodávka televizních přijímačů a mikrovlnných trub“ odboru řízení projektů

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


13. Schválení podstatné změny v projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003784

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1317/11/18


- schvaluje podstatnou změnu nezakládající změnu právního aktu u projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003784 v monitorovacím systému MS 2014+, z důvodu úpravy klíčové aktivity spočívající ve snížení četnosti kontrol ze dvou 
na jednu v souladu s aktuálními Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost

- pověřuje vedoucí projektu, Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, vypracováním 
a podpisem Žádosti o výše uvedenou podstatnou změnu v projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence“ v informačním systému MS 2014+

Termín kontroly: březen 2019

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


14. Akce Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - doplnění žádosti o dotaci na základě vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1318/11/18

- schvaluje doplnění žádosti o dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR 
na akci s názvem "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" dle návrhu

- pověřuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, podpisem dokumentu doplňujícím žádost o dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR na akci s názvem "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Termín kontroly: 28.01.2019

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


15. Schválení smluv o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě v rámci projektů:
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1319/11/18

- schvaluje Smlouvy o připojení k distribuční soustavě dle vzoru dodavatele se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, člen Innogy, dle návrhu

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem smluv dle návrhu

Termín kontroly: 14.01.2019

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů




16. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2018

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


17. Poskytnutí finančního daru spolku Pomáhej SRDCEM, z.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1320/11/18

- schvaluje poskytnutí finančního daru spolku Pomáhej SRDCEM, z.s., na benefiční akci Běh s čelovkou ve výši 10.000 Kč

Termín kontroly: 28.01.2019

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů


18. Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1321/11/18

- bere na vědomí zápis z kontrolního dne na Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s., k Závazku veřejné služby ze dne 19.09.2018 a měsíční vyúčtování za měsíc září - skutečné náklady na výkon údržbových prací na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje dle Dodatku č. 8, ev. č. 02650/2016/8 
a následujících ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, 
ev. č. 01883/2014 – 00

Zodpovídá:
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


19. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019 – část drážní doprava“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1322/11/18

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019 – část drážní doprava“ dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíru Malému, zapracovat „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019 – část drážní doprava“ do příslušných smluv k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

Termín kontroly: červen 2019

Zodpovídá:
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství




20. 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1323/11/18

- schvaluje 3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018“ dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíru Malému, zapracovat 
3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018“ do příslušných smluv k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

Termín kontroly: leden 2018

Zodpovídá:
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


21. Jmenování jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


22. Zapůjčení 3D skeneru Policii ČR - Prostorový forenzní dokumentační systém včetně speciálního příslušenství

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


23. Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2019 - 2020

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


24. Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace - změna kapacity sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1324/11/18

- schvaluje s účinností od 01.01.2019 snížení celkové kapacity Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, z 82 lůžek na 75 lůžek a změnu kapacity sociální služby domova pro seniory 
ze současného stavu 45 lůžek na 27 lůžek, domova se zvláštním režimem ze současného stavu 37 lůžek 
na 48 lůžek

Termín kontroly: únor 2019

Zodpovídá:
Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace




25. Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace - změna kapacity sociální služby domov pro seniory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1325/11/18

- schvaluje s účinností od 01.01.2019 navýšení kapacity sociální služby domovy pro seniory v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvkové organizace, ze stávajícího počtu 28 lůžek na 30 lůžek, z toho dvě lůžka pro přechodné pobyty uživatelů

Termín kontroly: únor 2019

Zodpovídá:
Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace


26. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje organizace Domov pro seniory 
a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1326/11/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace, se sídlem Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně, 
IČO 00575143, na pokrytí platů pracovníků v nepřímé péči ve výši 2.500.000 Kč z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě

Termín kontroly: únor 2019

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


27. Petice „Nesouhlas s rozhodnutím zřizovatele DPS v Dragounské ulici v Chebu o jeho sloučení 
s DPS Skalka Cheb“ –  návrh odpovědi 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1327/11/18

- souhlasí s návrhem odpovědi na petici "Nesouhlas s rozhodnutím zřizovatele DPS v Dragounské ulici 
v Chebu o jeho sloučení s DPS Skalka Cheb"

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, k vypravení odpovědi

Termín kontroly: 02.12.2019

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


28. Dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1328/11/18

- souhlasí s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby 
se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, kde se z hlavního účelu zřízení organizace zřizovací listiny v části II. Hlavní účel zřízení organizace vyjímá text ve znění 
„V domově pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova, výchovné opatření nebo předběžné opatření podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,“ a to s účinností od 01.01.2019

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, kde se z hlavního účelu zřízení organizace zřizovací listiny v části II. Hlavní účel zřízení organizace vyjímá text ve znění „V domově pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova, výchovné opatření nebo předběžné opatření podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,“ a to s účinností od 01.01.2019

- ukládá odboru sociálních věcí předložit návrh dodatku č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, 
k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2019

Zodpovídá:
Mgr. Petra Blažková, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace


29. Dodatek č. 3 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1329/11/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzor dodatku č. 3 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydání dodatků 
č. 3 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence subjektům dle návrhu

Termín kontroly: únor 2019

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


30. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji 
v roce 2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1330/11/18



- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku z Pravidel 
pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 pro organizaci Dveře dokořán, z.s., IČO 26995549, která se týká bezdlužnosti organizace

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019 v celkové výši 32.975.000 Kč, 
dle přílohy

Termín kontroly: únor 2019

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


31. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Senior Pas

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1331/11/18

- schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "Senior Pas", 
s ev. č. KK 02901/2018

- ukládá odboru sociálních věcí připravit k podpisu dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "Senior Pas" s ev. č.. KK 02901/2018 mezi Karlovarským krajem a společností Sun Drive Communications s.r.o.

- pověřuje Ing. Stanislavu Správkovou podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "Senior Pas" s ev. č. KK 02901/2018

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


32. Odměna řediteli Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, za II. pololetí 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1332/11/18

- schvaluje výši odměny řediteli příspěvkové organizace Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, za II. pololetí roku 2018 v částce dle návrhu

Termín kontroly: leden 2019

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


33. Schválení výsledku zadávacího řízení - zrušení veřejné zakázky "Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1333/11/18



- schvaluje vyloučení účastníka Auto Eder s.r.o., se sídlem Chebská 392/116b, Karlovy Vary, 
IČO 04501683, ze zadávacího řízení "Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel" na základě 
§ 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ")

- schvaluje zrušení veřejné zakázky „Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel“ 
dle § 127 odst. 1 ZZVZ

- ukládá odboru investic a správa majetku učinit veškeré kroky nutné ke zrušení veřejné zakázky „Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel“

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


34. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1334/11/18

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku "Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel"

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena" bez DPH pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel"

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny 4.462.560 Kč bez DPH 
(5.399.697,60 Kč včetně DPH)

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel"

- schvaluje seznam dodavatelů k oslovení výzvou na veřejnou zakázku "Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel"
CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.
ALGON PLUS - AUTO, a.s.
Autosprint Max s.r.o.
AUTO MUDRA s.r.o.
S &W. Automobily s.r.o.
PRIMO CAR Cheb s.r.o.
Auto Drásta, s.r.o.
AUTO Myslivec s.r.o.
Manfred Schöner - AUTOSERVIS, Karlovy Vary
Auto Eder, s.r.o.
ROTO DPML s.r.o.

- schvaluje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Mgr. Petr Kubis
Ing. Josef Janů
Kateřina Mairingerová Dis
Bc. Martina Obšivačová




náhradníky komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 
Ing. Jan Bureš
Mgr. Dalibor Blažek
Ing. Jaroslav Bradáč
Martin Hurajčík
Ing. Karel Jakobec 
Nikol Geltnerová
Ing. Zora Bolková

Termín kontroly: 28.01.2019

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


35. Informace o stavu realizace akce "Výstavba a provozování Společného operačního střediska složek integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1335/11/18

- bere na vědomí informaci o stavu realizace akce "Výstavba a provozování Společného operačního střediska složek integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji"

Zodpovídá:
Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení


36. Poskytnutí finančního daru panu Rudolfu Kovaříkovi za dlouholetou spolupráci 
s Karlovarským krajem v oblasti teritoriální meteorologické předpovědi pro složky IZS a ostatní subjekty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1336/11/18

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč panu Rudolfu Kovaříkovi za dlouholetou spolupráci s Karlovarským krajem v oblasti teritoriální meteorologické předpovědi pro složky IZS 
a ostatní subjekty

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč s panem Rudolfem Kovaříkem za dlouholetou spolupráci s Karlovarským krajem v oblasti teritoriální meteorologické předpovědi pro složky IZS a ostatní subjekty

Zodpovídá:
Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení


37. Změna ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1337/11/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit s účinností od 1. ledna 2019 dodatek č. 11 Zřizovací listiny Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, spočívající ve zrušení povozu pobočky Muzeum ve Žluticích, Velké nám. 1, Žlutice v čl. III. odst. 30

- ukládá 
- odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 
- Ing. Lence Zubačové, ředitelce Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, nadále metodicky spolupracovat s městem Žlutice při tvorbě a provozu nové expozice

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu

38. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Národnímu památkovému ústavu na zhotovení projektu nové expozice kynžvartské daguerrotypie

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1338/11/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02513/2018 ze dne 6. 9. 2018 
dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřit Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, podpisem dodatku č. 1

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


39. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1339/11/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 2

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
- v případě schválení doporučení Zastupitelstvu Karlovarského kraje zpracovat materiál do Zastupitelstva Karlovarského kraje
- v případě schválení neposkytnutí individuální žádosti - informovat žadatele o rozhodnutí Rady Karlovarského kraje

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu

40. Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 - 2023

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1340/11/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Koncepci rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 - 2023 v předloženém znění, uvedenou v příloze 
č. 1

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, zpracovat materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


41. Revokace části usnesení č. RK 603/05/18 ze dne 21. 5. 2018 a poskytnutí vrácených finančních prostředků v rámci dotačního Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1341/11/18

- bere na vědomí, že dva příjemci dotací na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů 
a movitých věcí přidělených pro rok 2018 vypověděli smlouvy o poskytnutí dotací a vrátili na účet Karlovarského kraje finanční prostředky v celkové výši 450 tis. Kč.

- souhlasí s rozdělením částky 350.000 Kč mezi žadatele, kteří mají vytvořeny podmínky pro vyčerpání dotace do konce roku 2018

- revokuje část usnesení č. RK 603/05/18 ze dne 21. 5. 2018 v části přílohy č. 1 - poskytnutí dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů 
a movitých věcí z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018, a to konkrétně částky uvedené v řádcích 
č. 18, 48, 52, 55 a 57 ve sloupci „Navrhované prostředky - rada“

- souhlasí se změnou údajů ve sloupci "Navrhované prostředky - rada" na řádcích č. 18 ze 150.000 Kč 
na 200.000 Kč; č. 48 z 0 Kč na 50.000 Kč; č. 52 z 0 Kč na 100.000 Kč; č. 55 z 0 Kč na 77.000 Kč; 
č. 57 z 0 Kč na 73.000 Kč

- schvaluje navýšení dotace Martinu Radimerskému na projekt "Karlovy Vary, Dům Zlatý jelen - vyzdění a omítnutí hrázděných štítů, oprava a obnova historické fasády o 50 tis. Kč, takže celková výše dotace bude 200 tis. Kč; poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Stanovice na projekt "Karlovy Vary, Olšová Vrata, kostel sv. Kateřiny - oprava šindelové střešní krytiny" ve výši 50 tis. Kč; Filipu Prekopovi 
na projekt "Jáchymov, Náměstí Republiky čp. 134 - obnova historického odvodnění" ve výši 100 tis. Kč; Kanonii premonstrátů Teplá na projekt "Sítiny, kostel Panny Marie Pomocné - dokončení opravy střechy věže" ve výši 77 tis. Kč a Tomáši Petrovi na projekt "Jáchymov, Mathesiova čp. 117 - dokončení obnovy uličního křídla, dokončení interiéru" ve výši 73 tis. Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit provedení všech administrativních úkonů spojených s poskytnutím dotací a předložením smluv o poskytnutí dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury 
a památkové péče

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


42. Veřejná výzkumná instituce Karlovarského kraje věnující se vědě a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie: 
- název veřejné výzkumné instituce
- osoba pověřená zřizovatelem řízením veřejné výzkumné instituce
- návrh zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1342/11/18

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu

- schvaluje název zakládané veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje ve znění: 
Institut lázeňství a balneologie v.v.i.

- jmenuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu osobou pověřenou zřizovatelem řízením veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje

- ukládá Ing. arch. Vojtěchu Frantovi zkonzultovat návrh zřizovací listiny dle návrhu č. 1 s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a s externí právní firmou a do následující Rady Karlovarského kraje předložit finální znění zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje

- schvaluje 
znění dopisu Statutárnímu městu Karlovy Vary se žádostí o zahájení dialogu, který je uveden 
v návrhu č. 2
znění dopisu Ing. Robertu Plagovi, PhD., ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který je uveden 
v návrhu č. 6

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem výše uvedených dopisů

- ukládá Ing. arch. Vojtěchu Frantovi zahájit dialog s lázeňskými městy a provozovateli lázní 
v Karlovarském kraji o spolupráci v rámci veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje

- ukládá Ing. arch. Vojtěchu Frantovi zahájit konzultace vedoucí k upřesnění odborné činnosti veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje schvalující finální znění zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu







43. Schválení projektu Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, pro rok 2019 dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů 
č. RK 1289/10/17

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1343/11/18

- schvaluje zařazení výstavního projektu "Mapa světa Karla Teigeho" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje podání projektu "Mapa světa Karla Teigeho" pro Galerii umění Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci, do vyhlášené výzvy Ministerstva kultury ČR

- schvaluje celkové náklady projektu "Mapa světa Karla Teigeho", činí 352.800 Kč vč. DPH

Zodpovídá:
Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


44. Udělení plné moci k uplatnění práva poškozeného trestným činem ve věci poškození outbanneru v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1344/11/18

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě

- souhlasí s udělením plné moci Martině Zahrádkové, úřednici odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, k uplatnění veškerých práv poškozeného trestným činem, způsobeným neznámým pachatelem, poškozením outbanneru v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmanku Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou k podpisu plné moci

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu

45. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové Sedlo - pozemky p.č. 240/4, 240/5 a 240/6 v k.ú. Loučky u Lokte

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1345/11/18

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 240/4 o výměře 365 m2, 240/5 
o výměře 141 m2 a 240/6 o výměře 20 m2 v k.ú. Loučky u Lokte a obci Nové Sedlo konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Nové Sedlo, 
se sídlem Masarykova 502, Nové Sedlo, PSČ 357 34, IČO 00259527, zastoupeným Ing. Věrou Baumanovou, starostkou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce 
před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, 
a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Nové Sedlo


- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.č. 240/4 o výměře 365 m2, 240/5 o výměře 141 m2 a 240/6 o výměře 20 m2 v k.ú. Loučky u Lokte a obci Nové Sedlo konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, Nové Sedlo, PSČ 357 34, 
IČO 00259527, zastoupeným Ing. Věrou Baumanovou, starostkou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Nové Sedlo

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy

Termín kontroly: květen 2019

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


46. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov – část pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1346/11/18

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.č. 2480/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2532-2998/2018 z původního pozemku p.č. 2480/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 2480/33 o výměře 293 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným Patrikem Pizingerem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Chodov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.č. 2480/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2532-2998/2018 z původního pozemku p.č. 2480/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 2480/33 o výměře 293 m2 
v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným Patrikem Pizingerem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Chodov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy

Termín kontroly: červen 2019

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


47. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1347/11/18

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21234, pozemek p.č. 24/1 v k.ú. Lítov, 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 168-6673/2018 ze dne 13.09.2018 (umístění inženýrských sítí – součást distribuční soustavy, vNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, 
dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/217, pozemky p.p.č. 4030/4 a 4030/41 
v k.ú. Hranice u Aše, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností SPIE Elektrovod, a.s., odštěpný závod Brno, dle geometrického plánu č. 1256-291/2017 
ze dne 26.06.2017 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
1.000 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč 
+ DPH, dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 
3.630 Kč

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21228, pozemek p.p.č. 136/2 v k.ú. Tršnice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 148-0977/2018 ze dne 30.08.2018 (umístění inženýrských sítí – zemní vedení kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH 
+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč





- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/20812, pozemek p.p.č. 2301/1 v k.ú. Dlouhá Lomnice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 326-1273/2018 ze dne 29.05.2018 (umístění inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH 
+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.025 Kč

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky 
k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv

Termín kontroly: únor 2019

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


48. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění stavby zařízení distribuční soustavy - zemní vedení NN-kabel NN na pozemku parc. č. 162/12, v k.ú. Odrava, mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností ELEKTRO EURON spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1348/11/18

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění stavby zařízení distribuční soustavy - zemní vedení NN-kabel NN v délce 144 m na pozemku parc. č. 162/12, v k.ú. Odrava, formou smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako strana "povinná" na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTRO EURON spol. s r.o., se sídlem Zelená 1844/6, 350 02 Cheb, IČO 49192876 (jako strana "oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + DPH

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění stavby zařízení distribuční soustavy - zemní vedení NN-kabel NN v délce 144 m na pozemku parc. č. 162/12, 
v k.ú. Odrava mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, 
IČO 70891168 (jako strana "povinná" na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTRO EURON spol. s r.o., se sídlem Zelená 1844/6, 350 02 Cheb, IČO 49192876 (jako strana "oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč 
+ DPH

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s ustanovením č. RK 534/05/15 ze dne 25. 05. 2015, podpisem předmětné smlouvy

Termín kontroly: březen 2019

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
49. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění stavby zařízení distribuční soustavy - podzemní vedení kNN v pozemku parc. č. 127/5 v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří, 
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Sociálními službami v Kynšperku nad Ohří, příspěvkovou organizací a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností 
E PLUS spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1349/11/18

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění stavby zařízení distribuční soustavy - podzemní vedení kNN na pozemku parc. č. 127/5 v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., formou smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Sociálními službami v Kynšperku nad Ohří, příspěvkovou organizací, se sídlem Pochlovická 57, Dolní Pochlovice, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 70832641 
(jako strana "povinná" na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností E PLUS spol. s r.o., se sídlem Pila č.p. 131, 360 01  Karlovy Vary, IČO 45353182 (jako strana "oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 1.449 Kč + DPH

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění stavby zařízení distribuční soustavy - podzemní vedení kNN na pozemku parc. č. 127/5 v k.ú. Liboc u Kynšperka 
nad Ohří, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Sociálními službami v Kynšperku nad Ohří, příspěvkovou organizací, se sídlem Pochlovická 57, Dolní Pochlovice, 357 51  Kynšperk nad Ohří, IČO 70832641 (jako strana "povinná" na straně jedné) 
a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností E PLUS spol. s r.o., 
se sídlem Pila č.p. 131, 360 01  Karlovy Vary, IČO 45353182 (jako strana "oprávněná" na straně druhé), 
za jednorázovou úplatu ve výši 1.449 Kč + DPH

- ukládá Sociálním službám v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti

- zmocňuje Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti

Termín kontroly: březen 2019

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Mgr. Lenka Antolová, MPA, ředitelka Sociálních služeb, příspěvková organizace


50. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 1369 
v k.ú. Nové Sedlo u Lokte ve prospěch Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1350/11/18

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti v rámci stavby "Modernizace mostu ev. č. 209-011b u Nového Sedla přes železniční trať", jejímž předmětem je závazek ke zřízení a provozování silničního mostního objektu na služebném pozemku p.č. 1369 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, formou smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí oprávněný na straně jedné) a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, zastoupenou Ing. Josefem Kalivodou, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem (jako budoucí povinný na straně druhé)
- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti dle návrhu

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky 
k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy

Termín kontroly: duben 2019

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


51. Zrušení předkupního práva k pozemkové parcele č. 72/11 a pozemkové parcele č. 72/12 
v k.ú. Dobroše, obec Odrava a následné uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
s AGRO & KOMBINÁTEM Dolní Žandov spol. s r.o., jako budoucím vlastníkem dotčených pozemkových parcel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1351/11/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neuplatnění předkupního práva pro Karlovarský kraj u pozemku parcelní č. 72/11 a u pozemku parcelní č. 72/12 v katastrálním území Dobroše, které bylo zapsáno do katastru nemovitostí pro stavbu cyklostezky Ohře na základě schválené územně plánovací dokumentace dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, že do 31. 12. 2018 dojde mezi Karlovarským krajem a AGRO & KOMBINÁTEM Dolní Žandov spol. s r.o., se sídlem Dolní Žandov 218, 354 93 Dolní Žandov, IČO 46882189, zastoupeným panem Milanem Krobem, jednatelem společnosti, k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle návrhu. V případě, že do 31. 12. 2018 nedojde mezi Karlovarským krajem a AGRO & KOMBINÁTEM Dolní Žandov spol. s r.o., k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle návrhu, doporučuje se uplatnit předkupní právo.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Karlovarským krajem a AGRO & KOMBINÁTEM Dolní Žandov spol. s r.o., 
se sídlem Dolní Žandov 218, 354 93 Dolní Žandov, IČO 46882189, zastoupeným panem Milanem Krobem, jednatelem společnosti, jejímž předmětem je závazek budoucího kupujícího uzavřít s budoucím prodávajícím kupní smlouvu na úplatné nabytí pozemku parcelní č. 72/11 a parcelní č. 72/12, vše 
v katastrálním území Dobroše, do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015 podpisem předmětné smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle návrhu

Termín kontroly: 11.03.2019

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


52. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkových organizací

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1352/11/18

- souhlasí s úplnou fyzickou likvidací movitého majetku v pořizovacích hodnotách ve správě příspěvkových organizací:
- Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov - 277.746 Kč
- Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov 
- 336.142 Kč dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací - Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace a Ing. Pavlu Žemličkovi, řediteli Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace dle návrhu

Termín kontroly: duben 2019

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov
Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov


53. Projekt "Kotlíkové dotace II" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 
s evidenčním číslem KK 00267/2018 a KK 02755/2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1353/11/18

- schvaluje uzavření dodatků č. 1, kterými se upravují smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK 00267/2018 a KK 02755/2018 dle návrhu

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva 
o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK 00267/2018

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK 02755/2018

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


54. Revokace usnesení č. RK 1068/09/18 ze dne 10.9.2018 - schválení dodatku ke kupní smlouvě 
na dodávky v rámci zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IV“ 
pro Část 9 veřejné zakázky – Lékařský nábytek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1354/11/18




- revokuje usnesení č. RK 1068/09/18 ze dne 10. 9. 2018, ve kterém 
- schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 9. 8. 2018, ev. č. KK02768/2018, na dodávku souboru lékařského nábytku v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice 
v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ s názvem zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IV“ pro „Část 9 veřejné zakázky – Lékařský nábytek“ na posunutí termínu plnění do 24. 9. 2018 
- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 
26. 10. 2017 činit úkony spojené s přípravou a uzavřením dodatků ke kupním smlouvám s dodavatelem HOSPIMED, spol. s r.o., se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO 00676853 
- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem dodatku ke kupní smlouvě 
s dodavatelem HOSPIMED, spol. s r.o., se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO 00676853, 
a to dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 9. 8. 2018, ev. č. KK02768/2018 s názvem zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IV“ pro „Část 9 veřejné zakázky – Lékařský nábytek“ 
na posunutí termínu plnění do 24. 9. 2018

- schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 9. 8. 2018, ev. č. KK02768/2018, s dodavatelem HOSPIMED, spol. s r.o., na dodávku souboru lékařského nábytku v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice 
v Chebu“ s názvem zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IV“ pro „Část 9 veřejné zakázky – Lékařský nábytek“ na rozšíření předmětu plnění o dovybavení provozů středové části objektu B v rozsahu 1. PP (gastroerontologie) a 1. NP (pracoviště pro nový rentgen), navýšení kupní ceny o 129.500 Kč bez DPH, 156.965 Kč vč. DPH, novou výši kupní ceny 2.748.840 Kč bez DPH, 
3,326.096 Kč vč. DPH, a na posunutí termínu plnění do 7. 12. 2018

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 
26. 10. 2017, činit úkony spojené s přípravou a uzavřením dodatku ke kupní smlouvě s dodavatelem HOSPIMED, spol. s r.o.

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem dodatku ke kupní smlouvě 
s dodavatelem - HOSPIMED, spol. s r.o., a to dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 9. 8. 2018, 
ev. č. KK02768/2018 na rozšíření předmětu plnění, na navýšení kupní ceny o 129.500 Kč bez DPH, 
156.965 Kč vč. DPH s novou výši kupní ceny 2.748.840 Kč bez DPH, 3.326.096 Kč vč. DPH 
a na posunutí termínu plnění do 7. 12. 2018

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


55. Schválení dodatků ke kupním smlouvám na dodávky v rámci veřejné zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ pro části: Část 19 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový; Část 20 veřejné zakázky – Sedací nábytek; Část 21 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD; Část 23 veřejné zakázky – Zařízení interiéru; Část 24 veřejné zakázky – Domácí spotřebiče

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1355/11/18

- schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 1. 11. 2018, ev. č. KK03306/2018, s dodavatelem 
IC DESIGN s.r.o., na dodávku nerezového a ostatního kovového nábytku v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice 
v Chebu“ s názvem zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 19“ 
pro „Část 19 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový“ na rozšíření předmětu plnění 
o dovybavení provozů středové části objektu B v rozsahu 1. PP (gastroerontologie) a 1. NP (pracoviště 
pro nový rentgen), navýšení kupní ceny o 159.870 Kč bez DPH, 193.442,70 Kč vč. DPH, novou výši kupní ceny 2.930.842 Kč bez DPH, 3.546.318,82 Kč vč. DPH a na úpravu termínu plnění do 7. 12. 2018

- schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 27. 9. 2018, ev. č. KK03058/2018, s dodavatelem 
PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., na dodávku sedacího nábytku v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice 
v Chebu“ s názvem zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 20 a 23“, pro „Část 20 veřejné zakázky – Sedací nábytek“ na rozšíření předmětu plnění o dovybavení provozů středové části objektu B v rozsahu 1. PP (gastroerontologie) a 1. NP (pracoviště pro nový rentgen), navýšení kupní ceny o 60.500 Kč bez DPH, 73.205 Kč vč. DPH, novou výši kupní ceny 1.126.595 Kč 
bez DPH, 1.363.179,95 Kč vč. DPH a na posunutí termínu plnění do 7. 12. 2018

- schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 1. 11. 2018, ev. č. KK03307/2018, s dodavatelem 
IC DESIGN s.r.o., na dodávku nábytku v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ s názvem zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 21-OŘ“ pro „Část 21 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD“ na rozšíření předmětu plnění o dovybavení provozů středové části objektu B v rozsahu 1. PP (gastroerontologie) a 1. NP (pracoviště pro nový rentgen), navýšení kupní ceny o 121.461 Kč bez DPH, 146.967,81 Kč vč. DPH, novou výši kupní ceny 2,421.358 Kč bez DPH, 2,929.843,18 Kč vč. DPH, a na úpravu termínu plnění do 7. 12. 2018

- schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 27. 9. 2018, ev. č. KK03057/2018, s dodavatelem PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., na dodávku zařízení interiéru v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ s názvem zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 20 a 23“, pro „Část 23 veřejné zakázky – Zařízení interiéru“ na rozšíření předmětu plnění o dovybavení provozů středové části objektu B v rozsahu 1. PP (gastroerontologie) a 1. NP (pracoviště pro nový rentgen), navýšení kupní ceny o 76.950 Kč bez DPH, 93.109,50 Kč vč. DPH, novou výši kupní ceny 1.149.294 Kč bez DPH, 1.390.645,74 Kč vč. DPH, a na posunutí termínu plnění do 7. 12. 2018

- schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 25. 7. 2018, ev. č. KK01688/2018, s dodavatelem Martin Pastor na dodávku domácích spotřebičů v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ s názvem zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III“, pro „Část 24 veřejné zakázky – Domácí spotřebiče“ na rozšíření předmětu plnění o dovybavení provozů středové části objektu B v rozsahu 1. PP (gastroerontologie) a 1. NP (pracoviště pro nový rentgen), navýšení kupní ceny o 42.300 Kč bez DPH, 51.183 Kč vč. DPH, novou výši kupní ceny 753.700 Kč bez DPH, 911.977 Kč vč. DPH, a na posunutí termínu plnění do 7. 12. 2018

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 
26. 10. 2017, činit úkony spojené s přípravou a uzavřením dodatků ke kupním smlouvám s dodavateli 
IC DESIGN s.r.o., PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., a Martin Pastor

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem dodatků ke kupním smlouvám 
s dodavateli:
- IC DESIGN s.r.o., a to dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 1. 11. 2018, ev. č. KK03306/2018, 
na rozšíření předmětu plnění, na navýšení kupní ceny o 159.870 Kč bez DPH, 193.442,70 Kč vč. DPH, 
s novou výši kupní ceny 2.930.842 Kč bez DPH, 3.546.318,82 Kč vč. DPH, a na úpravu termínu plnění 
do 7. 12. 2018
- PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., a to dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 27. 9. 2018, 
ev. č. KK03058/2018, na rozšíření předmětu plnění, na navýšení kupní ceny o 60.500 Kč bez DPH, 
73.205 Kč vč. DPH, s novou výši kupní ceny 1.126.595 Kč bez DPH, 1.363.179,95 Kč vč. DPH, 
a na posunutí termínu plnění do 7. 12. 2018



- IC DESIGN s.r.o., a to dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 1. 11. 2018, ev. č. KK03307/2018,  
na rozšíření předmětu plnění, na navýšení kupní ceny o 121.461 Kč bez DPH, 146.967,81 Kč vč. DPH, 
s novou výši kupní ceny 2.421.358 Kč bez DPH, 2.929.843,18 Kč vč. DPH, a na úpravu termínu plnění 
do 7. 12. 2018
- PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., a to dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 27. 9. 2018, 
ev. č. KK03057/2018, na rozšíření předmětu plnění, na navýšení kupní ceny o 76.950 Kč bez DPH, 93.109,50 Kč vč. DPH, s novou výši kupní ceny 1.149.294 Kč bez DPH, 1.390.645,74 Kč vč. DPH, 
a na posunutí termínu plnění do 7. 12. 2018
- Martin Pastor, a to dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 25. 7. 2018, ev. č. KK01688/2018, na rozšíření předmětu plnění, na navýšení kupní ceny o 42.300 Kč bez DPH, 51.183 Kč vč. DPH, s novou výši kupní ceny 753.700 Kč bez DPH, 911.977 Kč vč. DPH, a na posunutí termínu plnění do 7. 12. 2018.

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


56. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – IX“ pro část veřejné zakázky
Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1356/11/18

- schvaluje vyloučení účastníka zadávacího řízení BIONIK Stapro Group s.r.o., se sídlem Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice - Staré Město, IČO 02040638, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“ pro Část 37 veřejné zakázky – 
T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný dle § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ z důvodu nepředložení příslušného vzorku – nepředvedení nabízeného přístroje dle článku 10.4 Zadávací dokumentace 
a dle § 46 ZZVZ. Účastník zadávacího řízení BIONIK Stapro Group s.r.o., v termínu stanoveném zadavatelem a ani v náhradním termínu, který odpovídal požadavku dodavatele na stanovení náhradního termínu, příslušný přístroj zadavateli nepředložil k ověření splnění technických podmínek zadavatele

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“. Pro Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení AURA Medical s.r.o., se sídlem K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČO 65412559, s nabídkovou cenou 4.834.000 Kč bez DPH, 5.849.140 Kč vč. DPH

- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení 
s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“ pro Část 37 veřejné zakázky – 
T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný dle návrhu v příloze č. 1

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem, a to pro Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný s dodavatelem AURA Medical s.r.o., se sídlem K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČO 65412559, s nabídkovou cenou 4.834.000 Kč bez DPH, 5.849.140 Kč vč. DPH

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 
26. 10. 2017, činit úkony spojené s vyloučením účastníka zadávacího řízení BIONIK Stapro Group s.r.o.

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 
26. 10. 2017, činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to pro Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný s dodavatelem AURA Medical s.r.o., se sídlem K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČO 65412559, 
s nabídkovou cenou 4.834.000 Kč bez DPH, 5.849.140 Kč vč. DPH, po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


57. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1357/11/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zmocnění Rady Karlovarského kraje k vyhlášení programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X. dotačního programu: Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého 
v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověření člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky podpisem zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


58. Investiční akce "Pořízení vícemístného automobilu" Krajského dětského domova pro děti 
do 3 let, příspěvkové organizace - Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1358/11/18

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na akci "Pořízení vícemístného automobilu" Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace, Zítkova 1267/4, 
PSČ 360 01 Karlovy Vary, ve smyslu přímého oslovení dodavatele vícemístného automobilu Toyota Proace Combi, v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za cenu 
413.223,14 Kč bez DPH (tj. 500.000,- Kč vč. DPH)

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 500.000 Kč organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, na nákup osobního automobilu Toyota Proace, určeného pro přepravu maximálně 9 osob


- schvaluje použití fondu investic ve výši 500.000 Kč organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, na nákup osobního automobilu Toyota Proace, určeného pro přepravu maximálně 9 osob

- pověřuje Ing. Eriku Pavlovou, ředitelku Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, činit úkony spojené s realizací investiční akce "Pořízení vícemístného automobilu" Toyota Proace Combi

Zodpovídá:
Ing. Erika Pavlová, ředitelka Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvková organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


59. Podlimitní veřejná zakázka „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů 
pro ZZS KVK“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1359/11/18

- schvaluje výsledek podlimitního zadávacího řízení na dodavatele zakázky s názvem „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů“. Jako nejvýhodněji byla vyhodnocena nabídka účastníka: 
- pro část A - Dodávka transportních monitorů/defibrilátorů společnosti Medsol s.r.o., se sídlem Lužná 591/4, 160 00 Praha 6, IČO 24201596, s nabídkovou cenou 2.480.500 Kč vč. DPH (2.050.000 Kč 
bez DPH)
- pro část B - Dodávka plicních ventilátorů společnosti Medsol s.r.o., se sídlem Lužná 591/4, 
160 00 Praha 6, IČO 24201596, s nabídkovou cenou 617.100 Kč vč. DPH (510.000 Kč bez DPH)

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem kupní smlouvy s vítězem soutěže pro část A - Dodávka transportních monitorů/defibrilátorů společností Medsol s.r.o., se sídlem Lužná 591/4, 160 00 Praha 6, IČO 24201596, s nabídkovou cenou 2.480.500 Kč vč. DPH (2.050.000 Kč bez DPH)

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem kupní smlouvy s vítězem soutěže pro část B - Dodávka plicních ventilátorů společností Medsol s.r.o., se sídlem Lužná 591/4, 
160 00 Praha 6, IČO 24201596, s nabídkovou cenou 617.100 Kč vč. DPH (510.000 Kč bez DPH)

Termín kontroly: březen 2019

Zodpovídá:
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje příspěvková organizace


60. Schválení výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1360/11/18

- souhlasí s předložením a schválením výjimky z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018  „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ 
(čl. IX) s tím, že dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb informačního systému ze dne 17.12.2015 
na poskytování služeb informačního systému MicroMedic-Avizo bude uzavřen přímo se společností Konzulta Brno, a.s., se sídlem Veveří 456/9, 602 00 Brno, IČO 25548085, za cenu 54.000 Kč bez DPH (65.340 Kč vč. DPH) na dobu 12 měsíců

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace, MUDr. Jiřího Smetanu, podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě 
o poskytování služeb informačního systému ze dne 17.12.2015 se společností Konzulta Brno, a.s., 
se sídlem Veveří 456/9,602 00 Brno, IČO 25548085, s podmínkou, že smlouvu bude možné ze strany příspěvkové organizace ukončit dříve, než za 12 měsíců pro případ, že Karlovarská krajská nemocnice a.s., v rámci projektu „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje“, financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva 
č. 26, zrealizuje zajištění této služby pro zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji dříve 
než ke dni ukončení platnosti smlouvy o poskytování služeb informačního systému ze dne 17.12.2015

Termín kontroly: březen 2019

Zodpovídá:
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje příspěvková organizace


61. Smlouva mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, o poskytnutí příspěvku na zajištění prohlídek těl zemřelých 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1361/11/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy 
o poskytnutí příspěvku na zajištění prohlídek těl zemřelých mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem výše uvedené smlouvy o poskytnutí příspěvku 
na zajištění prohlídek těl zemřelých

Termín kontroly: duben 2019

Zodpovídá:
Ing. Jan Bureš, člen rady


62. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1362/11/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 mezi Karlovarským krajem, Českým olympijským výborem a Českou olympijskou a.s., dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 14.01.2019

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy





63. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti školství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1363/11/18

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 20.000 Kč 
dle přílohy č. 1

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
se subjektem uvedeným v příloze č. 1 ve výši 20.000 Kč, dle vzoru v návrhu č. 2

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 474/2018 
- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 20.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do Příspěvků cizím subjektům téhož odboru k poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Grafia, společnost s ručením omezeným, 
na realizaci vydání publikace „Plav! aneb průvodce absolventa střední školy přípravou na reálný život“ 
v Karlovarském kraji

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


64. Jmenování členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1364/11/18

- jmenuje předsedu a další členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace:

předseda komise:
Ing. Jaroslav Bradáč
člen Rady Karlovarského kraje - člen určený zřizovatelem

členové komise:
Ing. Josef Janů
člen Rady Karlovarského kraje - člen určený zřizovatelem 

Ing. Jana Trantinová
vedoucí oddělení financování vzdělávání odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje - člen určený ředitelkou krajského úřadu

Mgr. Pavel Janus
ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace - odborník 
v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství


Mgr. Zdenka Spalová
ředitelka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce

Mgr. Dagmar Halová
pedagogický pracovník Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace

Milan Straka
předseda školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


65. Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


66. Národní investiční plán – schválení souhrnného seznamu strategických investic Karlovarského kraje do roku 2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit – rozšíření seznamu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1365/11/18

- schvaluje rozšíření souhrnného seznamu strategických investic Karlovarského kraje do roku 2030 
v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit o projektový záměr s názvem „Rekonstrukce mostu, 
ev. č. 209-010a přes Ohři v Lokti“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí doplnění souhrnného seznamu strategických investic Karlovarského kraje do roku 2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit 
o projektový záměr s názvem „Rekonstrukce mostu, ev. č. 209-010a přes Ohři v Lokti"

- ukládá Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvková organizace, zaslat rozšířený souhrnný seznam strategických investic Karlovarského kraje na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Termín kontroly: leden 2019

Zodpovídá:
Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace


67. Plná moc k zastupování Karlovarského kraje při jednání s úřady pro Pontika s.r.o., zpracovatele projektové dokumentace a inženýrské činnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1366/11/18

- schvaluje plnou moc pro společnost Pontika s.r.o., IČO 26342669, zpracovatele díla "Zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti "Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách" včetně autorského dozoru dle návrhu

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky, podpisem plné moci pro společnost Pontika s.r.o.

- ukládá odboru regionálního rozvoje realizovat veškeré úkony vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


68. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nákup IT 2018 II"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1367/11/18

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku „Nákup IT 2018 II“ rozdělenou 
na pět částí

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena včetně DPH“ pro hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku „Nákup IT 2018 II“

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Nákup IT 2018 II“

- schvaluje členy hodnotící komise:
Ing. Josef Janů
Mgr. Dalibor Blažek
Ing. Petr Kulda
Ing. Tomáš Brtek

náhradníky hodnotící komise:
Mgr. Jaroslav Borka
Ing. Jan Horník
Mgr. Jiří Klsák
Patrik Pizinger
Ing. Erik Klimeš
Ing. arch. Vojtěch Franta
Ing. Jiří Heliks
Marek Rolenc
Ing. Irena Šteflová
Mgr. Kateřina Miosgová

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


69. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení nástrojů DTM 
pro Karlovarský kraj"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1368/11/18

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku "Pořízení nástrojů DTM pro Karlovarský kraj" za předpokladu, že požadované finanční krytí veřejné zakázky 
na rok 2019 bude schváleno na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13. 12. 2018

- schvaluje hodnotící kritéria "nabídková cena v Kč bez DPH - váha kritéria 60 %, zkušenosti členů servisního týmu - váha kritéria 40 %" pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Pořízení nástrojů DTM pro Karlovarský kraj"

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 3.068.000 Kč bez DPH

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Pořízení nástrojů DTM pro Karlovarský kraj"

- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Pořízení nástrojů DTM pro Karlovarský kraj":
Georeal spol. s r.o.
VARS Brno a. s.
T-Mapy spol. s r.o.
Geovap, spol. s r.o.
TopGis, s.r.o.

- schvaluje členy hodnotící komise:
Ing. Josef Janů
Patrik Pizinger
Ing. Tomáš Nováček
Ing. Tomáš Brtek

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Jaroslav Bradáč
Ing. Erik Klimeš
Ing. Karel Jakobec
Mgr. Jiří Klsák
Bc. Jan Picka
Ing. Eliška Stránská
Ing. Petr Kulda
Ing. Jiří Heliks
Ing. Irena Šteflová
Mgr. Kateřina Miosgová

- požaduje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky až po jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 13. 12. 2018

Termín kontroly: 11.03.2019

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


70. Schválení vyloučení vybraného dodavatele ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – II, část 6“ pro část veřejné zakázky - Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1369/11/18


- schvaluje v souladu s § 122 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyloučení účastníka zadávacího řízení CSO OSTRAVA s.r.o., se sídlem Blanická 1/170, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO 25361554, ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – II, část 6“ pro Část 6 veřejné zakázky - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí z důvodů nepředložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje v souladu s § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – II, část 6“ pro Část 6 veřejné zakázky - TP-6701 - panel sprchový 
s dezinfekcí po vyloučení účastníka zadávacího řízení CSO OSTRAVA s.r.o.

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 
26. 10. 2017, činit úkony spojené s vyloučením účastníka zadávacího řízení CSO OSTRAVA s.r.o., 
a se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – II, část 6“ pro Část 6 veřejné zakázky - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí

- bere na vědomí, že pořízení sprchového panelu s dezinfekcí v rámci Části 6 veřejné zakázky - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí bude zajištěno jako veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - část 6“, a to postupem dle čl. VIII. odst. 3. Předpisu Rady kraje č. PR 03/2018 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 
a jeho příspěvkovými organizacemi, a to v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 25.02.2019

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


71. Zrušení usnesení č. RK 1238/11/18 ze dne 5.11.2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1370/11/18

- ruší usnesení č. RK 1238/11/18 ze dne 5. 11. 2018, kterým byla schválena veřejná sbírka na Získání finančních prostředků na dofinancování motorového vozidla pro zdravotně postiženého Zdeňka Matyse

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů


72. Revokace usnesení k projektu "II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání" - schválení přípravy a realizace projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1371/11/18

- ruší své usnesení č. RK 912/08/17 ze dne 07.08.2017

- schvaluje 
a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání" ve výši max. 180.000.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu 
b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu "II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání" 
ve výši max. 18.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu

Termín kontroly: 29.04.2019

Zodpovídá:
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


73. Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1372/11/18

- ruší své usnesení č. RK 913/08/17 ze dne 07.08.2017

- souhlasí 
a) se zařazením projektu „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ ve výši max. 180.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu 
c) s vlastním spolufinancováním projektu „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ ve výši 
max. 18.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem žádosti o dotaci pro projekt „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ podávaného do Integrovaného regionálního operačního programu

- jmenuje vedoucím projektu „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ ředitele Krajské správy 
a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ ve výši max. 180.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 
b) vlastní spolufinancování projektu „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“ ve výši 
max. 18.000.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu

Termín kontroly: 29.04.2019

Zodpovídá:
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


74. Revokace usnesení k projektu "II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ - schválení přípravy a realizace projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1373/11/18

- ruší své usnesení č. RK 284/03/18 ze dne 19.03.2018

- schvaluje 
a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí" ve výši max. 115.000.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných celkových výdajů projektu, z toho 45.000.000 Kč jako způsobilých výdajů 
a 70.000.000 Kč jako nezpůsobilých výdajů 
b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí" ve výši max. 74.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a 100 % celkových nezpůsobilých výdajů projektu

Termín kontroly: 29.04.2019

Zodpovídá:
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


75. Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1374/11/18

- ruší své usnesení č. RK 285/03/18 ze dne 19.03.2018

- souhlasí 
a) se zařazením projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ve výši max. 115.000.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných celkových výdajů projektu, z toho 45.000.000 Kč jako způsobilých výdajů 
a 70.000.000 Kč jako nezpůsobilých výdajů 
c) s vlastním spolufinancováním projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ve výši max. 74.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a 100 % celkových nezpůsobilých výdajů projektu

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem žádosti o dotaci pro projekt „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ podávaného 
do Integrovaného regionálního operačního programu

- jmenuje vedoucím projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ředitele Krajské správy 
a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ve výši max. 115.000.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných celkových výdajů projektu, z toho 45.000.000 Kč jako způsobilých výdajů 
a 70.000.000 Kč jako nezpůsobilých výdajů 
b) vlastní spolufinancování projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ ve výši 
max. 74.500.000 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a 100 % celkových nezpůsobilých výdajů projektu

Termín kontroly: 29.04.2019

Zodpovídá:
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

76. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Potůčky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1375/11/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  schválit uzavření Dodatku č. 1 
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Potůčky, 
ev. č. KK02703/2018, kterým bude prodloužen termín pro vyčerpání peněžních prostředků dotace 
do 31.01.2019

Zodpovídá:
Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení


77. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro rok 2018, 2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1376/11/18

v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 
ve věcech kraje jako jediný společník společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, 
se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- určuje v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb. O auditorech, ve znění pozdějších předpisů, že auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Karlovarské krajské nemocnice a.s., za rok 2018 a 2019 bude společnost EURO - Trend Audit, a.s., Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1, IČO 25733834

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- pověřuje Ing. Jana Bureše, radního pro oblast zdravotnictví, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

Zodpovídá:
Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


78. Soutěž „Youtuber“ pro žáky základních a středních škol v Karlovarském kraji – schválení uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě, evidenční číslo KK03274/2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1377/11/18

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě, evidenční číslo KK03274/2018, s dárcem věcného daru (mobilního telefonu nepřevyšující hodnotu 10 tis. Kč) do soutěže „Youtuber“ -  Thun 1794 a.s., Tovární 242/12, 362 25 Nová Role, dle návrhu

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1



Termín kontroly: leden 2019

Zodpovídá:
Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace


79. Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na úhradu pobytu v lázních Klimkovice pro osobu se zdravotním postižením Natálku Hajduovou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1378/11/18

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na dobu neurčitou na získání finančních prostředků na úhradu pobytu v lázních Klimkovice pro osobu se zdravotním postižením, Natálku Hajduovou, a to kombinovanou formou shromažďováním sběracími pokladničkami a zasíláním na speciální bankovní účet

- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů, zabezpečit organizaci veřejné sbírky a předložit Ministerstvu vnitra ČR ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky

- zmocňuje Ing. Lydii Stráskou, zaměstnankyni Karlovarského kraje, zařazenou v rámci Krajského úřadu Karlovarského kraje na odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů k zastupování Karlovarského kraje při všech úkonech souvisejících s pořádáním veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků 
na úhradu pobytu v lázních Klimkovice pro osobu se zdravotním postižením, Natálku Hajduovou

Termín kontroly: 14.01.2019

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů


80. Schválení smluv o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky pro projekty:
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1379/11/18

- schvaluje Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky se společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem smluv dle návrhu

- schvaluje v souladu s usnesením č. ZK 174/06/18 a ZK 175/06/18 ze dne 21.06.2018 k proplacení výdajové položky ve výši 130 Kč bez DPH za každé odběrné místo, a to z položky "Předpokládané výdaje nad rámec dotace"

Termín kontroly: 14.01.2019

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


81. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1380/11/18

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


82. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu v otevřeném řízení 
s názvem „Odstranění objektu bývalé patologie" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1381/11/18

- schvaluje realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu pro stavební práce formou otevřeného řízení v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. X Předpisu rady PR 06/2018, s názvem „Odstranění objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary“, po podpisu příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., na předmětné zakázky

- schvaluje hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH pro hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku „Odstranění objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary“

- schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Odstranění objektu bývalé patologie 
na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary“

- schvaluje doporučené účastníky zadávacího řízení k oslovení, a to:
1) ZISTAV s.r.o., IČO 26316803
2) PRIMA Kladno s.r.o., IČO 47545771
3) Baoba CZ s.r.o., IČO 25772015
4) ARTEA CZ, a.s., IČO 26463326
5) PROMART stavební společnost, s.r.o., IČO 27224716
6) SUAS stavební, s.r.o., IČO 61779539

- schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise veřejné zakázky s názvem „Odstranění objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary“
- člen: Hana Hozmanová, Mgr. Jiří Klsák, Iva Kalátová, Ing. Šárka Ištvánová, Jiří Kvak, 
Ing. Ilona Vltavská
- náhradník: Ing. Josef Janů, Ing. Erik Klimeš, Bohuslava Hajská, MUDr. Věra Procházková, 
Mgr. Daniela Seifertová, Mgr. Bc. Hana Žáková, Ing. Jitka Hloušková, Ing. Květoslav Smutný, 
Marek Mikeš, Ing. Jaroslav Bednář

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s., zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele 
dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, při realizací zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Odstranění objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary“

Termín kontroly: 25.03.2019

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
83. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1382/11/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. arch. Vojtěch Frantu, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat materiál na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu








Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

Mgr. Daniela Seifertová v. r.
 náměstkyně hejtmanky


