Usnesení ze 121. jednání RKK dne 10.12.2018 (mimo řádný termín)

10.12.2018		Strana 1 (celkem 10)

	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 121. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. prosince 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:23 do 12:23 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Seifertová, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, 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, MUDr. Farkaš, Ing. Hryszová, Mgr. Novotný, PhDr. Mgr. Smoleja. Mgr. Vaculíková 
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2019 do 31.12.2019
RK 1452/12/18
2.
Projekt "Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018-2019" - schválení předčasného ukončení projektu a Projekt "Zajištění činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji - schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu
RK 1453/12/18
3.
Přijetí daru Karlovarským krajem
RK 1454/12/18
4.
1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019“
RK 1455/12/18
5.
Zařazení sociální služby do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
RK 1456/12/18
6.
Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji 
pro období 2019 - 2020
RK 1457/12/18
7.
Schválení projektu Galerie umění, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, pro rok 2019 dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů č. RK 1289/10/17
RK 1458/12/18
8.
Plná moc k zastupování Karlovarského kraje jako vlastníka sbírky pro správce sbírky na realizaci projektu "Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje"
RK 1459/12/18
9.
Rozhodnutí o námitkách účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – IX“ 
pro Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný
RK 1460/12/18
10.
Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, nemocnice Ostrov – rok 2018
navržené usnesení nebylo přijato
11.
Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, nemocnice Sokolov – rok 2018
navržené usnesení nebylo přijato
12.
Návrh dalšího postupu ve věci vydání části nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřené do správy Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, příspěvková organizace
RK 1461/12/18
13.
Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2019/2020
RK 1462/12/18
14.
Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1463/12/18
15.
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn jejich ředitelům 
staženo
16.
Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení
RK 1464/12/18
17.
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – obec Těšovice – demolice stavby „Teskobarák obecního úřadu Těšovice“
RK 1465/12/18
18.
Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na výběr zhotovitele akce Karlovarského kraje "Zimní zabezpečení střechy ZŠ v Ostrově" 
RK 1466/12/18































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Janů
- Ing. Jana Bureše


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Staženo z programu:

bod č. 15	Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn jejich ředitelům



1. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2019 do 31.12.2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1452/12/18

- schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2019 do 31.12.2019

Termín kontroly: 16.12.2019

Zodpovídá:
Ing. Věra Janouchová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly


2. Projekt "Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018-2019" - schválení předčasného ukončení projektu a Projekt "Zajištění činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji - schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1453/12/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předčasné ukončení realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018-2019“ k datu 31.12.2018 (příjemce dotace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace)

- souhlasí s navýšením provozního rozpočtu Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., pro rok 2019 
o 750 tis. Kč z rezervního fondu Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., s tím, že do 31.3.2019 předloží Radě Karlovarského kraje zprávu o aktuálním stavu

- ukládá Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje, předčasně ukončit projekt "Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018 - 2019", a to 
k datu 31.12.2018 v souladu s usnesením č. RK 1223/10/18 a zajistit následně veškeré kroky s ukončením projektu souvisejícími, včetně předání agendy Odboru řízení projektů Karlovarského kraje



- souhlasí 
a) se zařazením projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START 
v Karlovarském kraji" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji" 
ve výši max. 11.284.000 Kč, tzn. 100. % celkových uznatelných výdajů projektu. Projekt realizován v rámci Operačního programu Technická pomoc.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji" ve výši max. 11.284.000 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu. Projekt realizován v rámci Operačního programu Technická pomoc.

Termín kontroly: 25.03.2019

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů
Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace


3. Přijetí daru Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1454/12/18

- souhlasí s přijetím daru do schváleného rozpočtu Karlovarského kraje roku 2018

- schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností ASEKOL a.s.

Termín kontroly: 28.01.2019

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


4. 1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1455/12/18

- schvaluje 1. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019“ dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Vladimíru Malému smluvně zajistit popis 1. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2019“

Termín kontroly: 11.02.2019

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



5. Zařazení sociální služby do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1456/12/18

- schvaluje zařazení sociální služby do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji dle návrhu, za podmínky schválení projektu, jehož předmětem je podpora sociální služby, která má být zařazena 
do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji

- schvaluje vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle návrhu, 
za podmínky schválení projektu, jehož předmětem je podpora sociální služby, která má být zařazena 
do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

Termín kontroly: 28.01.2019

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1457/12/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku z ustanovení 
Čl. III odst. 4 Pravidel pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji 
pro období 2019 - 2020 pro domovy pro seniory v okrese Cheb týkající se překročení maximálního rozsahu kapacity domovů pro seniory, který může být zařazen do kategorie A sítě sociálních služeb 
dle přílohy č. 2 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení sociálních služeb do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2019 - 2020 dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydání pověření 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle návrhu

Termín kontroly: 11.02.2019

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


7. Schválení projektu Galerie umění, 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 1458/12/18

- schvaluje zařazení projektu uvedeného v tabulce v příloze č. 1 do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje podání projektu pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerie umění Karlovy Vary do vyhlášené výzvy uvedené v tabulce, která je přílohou č. 1

- schvaluje celkové náklady projektu dle tabulky uvedené v příloze č. 1

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


8. Plná moc k zastupování Karlovarského kraje jako vlastníka sbírky pro správce sbírky 
na realizaci projektu "Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1459/12/18

- pověřuje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, jako zástupce vlastníka sbírky udělením plné moci Muzeu Karlovy Vary, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, jako správci sbírky za účelem podání žádosti o poskytnutí příspěvku z programu Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu "Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje"

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

Termín kontroly: 28.01.2019

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


9. Rozhodnutí o námitkách účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – IX“ pro Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1460/12/18

- schvaluje rozhodnutí o odmítnutí námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení BIONIK Stapro Group s.r.o., se sídlem Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice - Staré Město, IČO 02040638, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“ pro Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný, dle návrhu

- schvaluje rozhodnutí o vyhovění námitkám účastníka zadávacího řízení BIONIK Stapro Group s.r.o., 
se sídlem Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice - Staré Město, IČO 02040638, proti chybně uvedenému cenovému údaji v Oznámení o výběru dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“ pro Část 37 veřejné zakázky – 
T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný, dle návrhu

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 26.10.2017 činit úkony spojené s doručením rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli BIONIK Stapro Group s.r.o.

- pověřuje radního pro zdravotnictví Ing. Jana Bureše podpisem rozhodnutí o odmítnutí námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení BIONIK Stapro Group s.r.o., se sídlem Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice - Staré Město, IČO 02040638, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“ pro Část 37 veřejné zakázky – 
T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný

- pověřuje radního pro zdravotnictví Ing. Jana Bureše podpisem rozhodnutí o vyhovění námitkám účastníka zadávacího řízení BIONIK Stapro Group s.r.o., se sídlem Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice - Staré Město, IČO 02040638, proti chybně uvedenému cenovému údaji v Oznámení o výběru dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“ pro Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný

Termín kontroly: 14.01.2019

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


10. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, nemocnice Ostrov – rok 2018

Rada Karlovarského kraje
navržené usnesení nebylo přijato

- bere na vědomí návrh na stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění lůžkové a ambulantní péče v nemocnici Ostrov na rok 2018 předložený společností NEMOS PLUS s.r.o., za nemocnici Ostrov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje stanovit výši vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby, definované dle níže uvedené smlouvy za zajištění lůžkové a ambulantní péče v nemocnici Ostrov, společnosti NEMOS PLUS s.r.o., na rok 2018 ve výši max. 13.501.371 Kč, za podmínky, že vyrovnávací platba nebude představovat veřejnou podporu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Ing. Janu Burešovi předložení návrhu na poskytnutí vyrovnávací platby, pokud nebude představovat veřejnou podporu, zastupitelstvu KK ke schválení

Zodpovídá:
Mgr. Barbora Vaculíková, jednatelka NEMOS PLUS s. r. o.
Ing. Jan Bureš, člen rady


11. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, nemocnice Sokolov – rok 2018

Rada Karlovarského kraje
navržené usnesení nebylo přijato

- bere na vědomí návrh na stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění lůžkové a ambulantní péče v nemocnici Sokolov na rok 2018 předložený společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje stanovit výši vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby, definované dle níže uvedené smlouvy za zajištění lůžkové a ambulantní péče v nemocnici Sokolov, společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., na rok 2018 ve výši max. 17.878.343,00 Kč, 
za podmínky, že vyrovnávací platba nebude představovat veřejnou podporu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Ing. Janu Burešovi předložení návrhu na poskytnutí vyrovnávací platby, pokud nebude představovat veřejnou podporu, zastupitelstvu KK ke schválení


Zodpovídá:
Mgr. Barbora Vaculíková, jednatelka NEMOS Sokolov s. r. o.
Ing. Jan Bureš, člen rady


12. Návrh dalšího postupu ve věci vydání části nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřené do správy Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1461/12/18

- bere na vědomí informaci o aktuálním vývoji ve věci vydání části nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřené do správy Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, příspěvková organizace

- souhlasí s realizací dalšího postupu v uvedené věci dle důvodové zprávy tohoto materiálu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru legislativnímu, právnímu a krajský živnostenský úřad realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 08.04.2019

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


13. Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2019/2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1462/12/18

- souhlasí se stanovením předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání 
a forem vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, pro školní rok 2019/2020, dle návrhu projednaného s jejich řediteli

- ukládá ředitelům středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, aby v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 při stanovení kritérií 
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou respektovali doporučení Rady Karlovarského kraje dle návrhu

- ukládá odboru školství mládeže a tělovýchovy informovat o tomto usnesení ředitele příslušných příspěvkových organizací

Termín kontroly: 11.02.2019

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


14. Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1463/12/18

- schvaluje změnu platů spočívající ve změně příplatků za vedení, zvláštních příplatků a osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem s účinností od 1. ledna 2019, dle návrhu

- schvaluje změnu zařazení do platové třídy ředitele Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace, a s tím související změnu výše platového tarifu dle návrhu s účinností od 1. ledna 2019

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

Termín kontroly: 11.02.2019

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


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

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


16. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby 
a obnovy sportovních zařízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1464/12/18

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. KK01912/2018, mezi Karlovarským krajem a SKI KLUBEM KARLOVY VARY, z.s. 
(IČO 00518808), dle návrhu č. 1

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. KK01924/2018, mezi Karlovarským krajem a Sportovním klubem Dolní Rychnov, z.s. 
(IČO 49741713), dle návrhu č. 2

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 520/2018 - změnu charakteru rozpočtových prostředků ve výši 
± 132.593 Kč v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům, z neinvestičních na investiční, v rámci programu Podpora údržby 
a obnovy sportovních zařízení

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy, podpisem dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 28.01.2019

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





17. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – obec Těšovice – demolice stavby „Teskobarák obecního úřadu Těšovice“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1465/12/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Těšovice, IČO 00670715, na demolici stavby „Teskobarák obecního úřadu Těšovice“ ve výši 200.000 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 25.02.2019

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


18. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na výběr zhotovitele akce Karlovarského kraje "Zimní zabezpečení střechy ZŠ v Ostrově" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1466/12/18

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení společnosti René Schnitzer (IČO 40559891), na realizaci akce Karlovarského kraje "Zimní zabezpečení střechy ZŠ 
v Ostrově"

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

Termín kontroly: 28.01.2019

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








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

Ing. Josef Janů v. r.
 ověřovatel


