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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

z 85. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 26. března 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:07 do 9:57 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, 
Ing. Bureš,  Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Vildumetzová
Omluveni:		Mgr. Seifertová
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. arch. Franta, Mgr. Novotný 
Zapisovatelka:      	Monika Nová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi Čl. IX 
pro zadání veřejné zakázky na řešení havarijního stavu nosných železobetonových konstrukcí v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace
RK 341/03/18
2.
Vyhodnocení ankety „Sportovec Karlovarského kraje roku 2017“ včetně poskytnutí darů oceněným sportovcům 
RK 342/03/18
3.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
RK 343/03/18
4.
Návrh na jmenování člena Správní rady Nadace FILM – FESTIVAL Karlovy Vary
RK 344/03/18
5.
Změna v rámci udržitelnosti projektu Karlovarského kraje Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji
RK 345/03/18




Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

	Martin Hurajčík v. r.
              náměstek hejtmanky
 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- p. Martina Hurajčíka
- Ing. Karla Jakobce


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi Čl. IX pro zadání veřejné zakázky 
na řešení havarijního stavu nosných železobetonových konstrukcí v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 341/03/18

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na akci řešení havarijního stavu nosných železobetonových konstrukcí v objektech Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, ve smyslu přímého oslovení zpracovatele pro zadání „Zpracování statického přepočtu a normou stanovený počet provedených nedestruktivních tvrdoměrných zkoušek“

- ukládá ředitelce Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, zadat veřejnou zakázku na „Zpracování statického přepočtu a normou stanovený počet provedených nedestruktivních tvrdoměrných zkoušek“ přímým oslovením Kloknerova Ústavu, ČVÚT v Praze

- pověřuje ředitelku Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy s dodavatelem Kloknerův Ústav, ČVÚT v Praze

- ukládá finančnímu odboru realizovat rozpočtové opatření a úkoly s tím související

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


2. Vyhodnocení ankety „Sportovec Karlovarského kraje roku 2017“ včetně poskytnutí darů oceněným sportovcům 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 342/03/18

- schvaluje vyhlášení nejlepších jednotlivců a sportovních kolektivů v rámci ankety „Sportovec Karlovarského kraje roku 2017“ dle návrhu č. 1

- schvaluje poskytnutí finančních darů oceněným sportovcům v rámci ankety "Sportovec Karlovarského
kraje roku 2017" v celkové výši 153.000 Kč

- schvaluje uzavření darovacích smluv mezi Karlovarským krajem a oceněnými sportovci a kolektivy 
dle návrhu č. 1 dle vzoru v návrzích č. 3 - 5

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem darovacích smluv

- ukládá odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů realizovat veškeré úkoly související s realizací slavnostního vyhlášení výsledků ankety

Termín kontroly: 18.06.2018

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


3. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 343/03/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu č. 1, s připomínkou uvedou v zápise

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál 
do Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 04.06.2018

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


4. Návrh na jmenování člena Správní rady Nadace FILM – FESTIVAL Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 344/03/18

- schvaluje návrh na jmenování člena Správní rady Nadace FILM – FESTIVAL Karlovy Vary, 
Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče

- ukládá hejtmance Karlovarského kraje informovat předsedu Správní rady Nadace FILM – FESTIVAL Karlovy Vary o návrhu pokračování zastoupení Karlovarského kraje ve Správní radě Nadace 
FILM – FESTIVAL Karlovy Vary v osobě Mgr. Daniely Seifertové

Termín kontroly: 21.05.2018

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






5. Změna v rámci udržitelnosti projektu Karlovarského kraje Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 345/03/18

- schvaluje podání žádosti o podstatnou změnu v projektu Karlovarského kraje Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, která spočívá ve změně místa realizace výuky u Partnera č. 8 - Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, v rámci udržitelnosti projektu

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy, podpisem žádosti o schválení podstatné změny v rámci udržitelnosti projektu

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

Termín kontroly: 04.06.2018

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


