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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 95. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 18. června 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 17:05 do 21:57 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Seifertová, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Vildumetzová		
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Mgr. Havlová, Ing. Hryszová, Ing. Jánská, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, Mgr. Vodičková 
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – schválení řádné účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2017
RK 700/06/18
2.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 04.06.2018 
a 18.06.2018
RK 701/06/18
3.
Rozpočtové změny
RK 702/06/18
4.
Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech" reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253
RK 703/06/18
5.
Informace o doručených platebních výměrech u projektů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovaných v období 2013 - 2015, pro neodečtení příjmů z prodeje výzisků od způsobilých výdajů projektů 
v celkové výši 1,98 mil. Kč
RK 704/06/18
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 705/06/18
7.
Dofinancování investiční akce "Izolace budovy a opravy sklepních prostor 
v budově K. H. Máchy 1276, Sokolov" příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, p.o.
RK 706/06/18
8.
Dofinancování investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy“ a poskytnutí dotace do fondu investic na akci „Oprava izolace vnějšího pláště budov školy“ příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p.o.

RK 707/06/18
9.
Navýšení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, za náklady vynaložené na opravy vzniklé na budově "Z" Krajského úřadu Karlovarského kraje a na budově výjezdové základny v Chebu
RK 708/06/18
10.
Schválení použití fondu investic organizaci Zařízení následné rehabilitační 
a hospicové péče, příspěvková organizace, na dofinancování akce "Stavba trafostanice"
RK 709/06/18
11.
Změna názvu a dofinancování investiční akce "Rekonstrukce kuchyně" 
a dofinancování investiční akce "Úprava sociálních zařízení v ubytovnách žáků" příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o.
RK 710/06/18
12.
Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
RK 711/06/18
13.
Poskytnutí daru bývalým politickým vězňům žijícím v Karlovarském kraji
staženo
14.
Poskytnutí finančního daru společnosti BRAUN ORIGINAL KARLSBAD s.r.o.
RK 712/06/18
15.
Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s.
RK 713/06/18
16.
Jmenovité akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji financované 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018
RK 714/06/18
17.
Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na sanaci skalního masivu u silnice I/6 v Karlových Varech
staženo
18.
Žádost o udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 03/2018 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“
RK 715/06/18
19.
Roční zpráva o plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením na období 2015 - 2020
RK 716/06/18
20.
Rozdělení finančních prostředků v rámci druhého kola dotačního řízení na základě Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb 
v roce 2018
RK 717/06/18
21.
Sloučení organizací Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, se sídlem Cheb, část Skalka, Americká 52, 350 02, IČO 71175245, 
a Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, se sídlem Cheb, Dragounská 12, 350 02, IČO 71175211, s účinností od 01.01.2019
RK 718/06/18
22.
Ukončení přijímání uživatelů do sociální služby domovy pro seniory v  Domově pro seniory v Chebu, příspěvková organizace
RK 719/06/18
23.
Informace o výsledku realizace projektu „Domov pro seniory SKALKA Zateplení domova pro seniory SKALKA v Chebu“ registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/12.14520, 115D222003201, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
RK 720/06/18
24.
Investiční akce "Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER" - schválení výjimky z ustanovení předpisů rady kraje č. PR 03/2018  "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" 
v Domově pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace
RK 721/06/18
25.
Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji - Pomoc v nouzi, o.p.s.
RK 722/06/18
26.
Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory na realizaci projektu Kraje 
pro bezpečný internet pod záštitou Asociace krajů ČR a informace o aktivitách Karlovarského kraje v oblasti bezpečného chování na internetu a prevence kybernetické kriminality
RK 723/06/18
27.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - nealokované v rozpočtu
RK 724/06/18
28.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Mezinárodní jazzový festival JazzFest a Karlovy Vary region card
RK 725/06/18
29.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Koncepce cestovního ruchu Karlovarského kraje“
staženo
30.
Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Háje u Chebu, Cheb, Nový Drahov, Potůčky, Žlutice, Pšov 
u Žlutic a Veselov
RK 726/06/18
31.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje 
do majetku města Aš - část pozemku p.p.č. 856/1 v k.ú. Mokřiny
RK 727/06/18
32.
Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti Shell Czech Republic a.s. – pozemek p.p.č. 2299/29 v k.ú. Cheb
RK 728/06/18
33.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – umístění podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 527/1 a 527/140 v k.ú. Dvory, mezi Karlovarským krajem zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
RK 729/06/18
34.
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120064752,  pro realizaci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“, mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s.
RK 730/06/18
35.
Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 129/1 v k.ú. Stará Role
RK 731/06/18
36.
Souhlas s pokácením 5 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 1492/194 
v k.ú. Sokolov
RK 732/06/18
37.
Schválení změny Metodického pokynu odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje - Stanovení jednotných pravidel 
k problematice kácení dřevin ve vlastnictví Karlovarského kraje
RK 733/06/18
38.
Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného do správy Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, školským zařízením 
v Karlovarském kraji po ukončení doby udržitelnosti projektu s názvem "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"
RK 734/06/18
39.
Schválení úhrady za náhradu škod na lesních pozemcích a lesních porostech 
a úhrady za poplatek za trvalé odnětí lesních pozemků v souvislosti s nabytím potřebných pozemků pro rozvoj Letiště Karlovy Vary v rámci Priority I. 
z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje
RK 735/06/18
40.
Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“
Část 36 veřejné zakázky – T-0130_RTG přístroj pojízdný - C rameno
Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - X“
Část 38 veřejné zakázky – T-1099_CRP
RK 736/06/18
41.
Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XI“
Část 39 veřejné zakázky – Chladící a mrazící zařízení
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 737/06/18
42.
Pověření delegovaného člena na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., dne 26.06.2018

RK 738/06/18
43.
Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2018
staženo
44.
Změna č. 47 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného rozšíření kanalizace a intenzifikace stávající biologické čistírny odpadních vod města Kraslice
RK 739/06/18
45.
Schválení udělení plné moci společnosti Hydrosoft Veleslavín s.r.o., ke všem úkonům souvisejícím s realizací smlouvy o dílo KK 01161/2018 zpracování koncepce „2. aktualizace Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje 
RK 740/06/18
46.
PXE – Dohoda o zpracování údajů - trh konečných zákazníků – Odběratelé 
v souladu s ustanoveními článku 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů
RK 741/06/18
47.
Společná dohoda o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených 
v souvislosti s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv 
a povinností z nich vyplývajících, Smlouva o pachtu části obchodního závodu, nájmu nemovitostí a jejich správě a údržbě mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., NEMOS SOKOLOV s.r.o., a Karlovarským krajem
RK 742/06/18
48.
Poskytnutí dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění“ na rok 2018
RK 743/06/18
49.
Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti 
a dorost/pediatrie
RK 744/06/18
50.
Schválení realizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 745/06/18
51.
Ekonomické posouzení hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
RK 746/06/18
52.
Příprava zákonodárné iniciativy v oblasti školství
RK 747/06/18
53.
Poskytnutí odměny ředitelce Základní umělecké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková organizace
RK 748/06/18
54.
Jmenování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 749/06/18
55.
Podstatná změna v projektu Karlovarského kraje "Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji"
staženo
56.
Pokračování projektu „STOP násilí na školách – prevence kriminality“ 
v 1. pololetí školního roku 2018/2019
RK 750/06/18
57.
Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem
staženo
58.
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech
staženo
59.
Přerušení činnosti školních družin a omezení provozu mateřské školy, jejichž činnosti vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem
RK 751/06/18
60.
Schválení výsledku zadávacího řízení – zrušení veřejné zakázky „Odborná školení pro učitele mateřských a základních škol“ 
RK 752/06/18
61.
Zapojení dětských domovů zřizovaných Karlovarským krajem do projektu RESTART Nadačního fondu Veroniky Kašákové
RK 753/06/18
62.
Zřízení přípravných tříd základní školy a přípravného stupně základní školy speciální, jejichž činnost vykonává Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace 
RK 754/06/18
63.
Schválení přípravy návrhu soutěže pro žáky základních a středních škol 
v Karlovarském kraje – tzv. „Youtuber“
RK 755/06/18
64.
Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje včetně pravidel a příloh v rámci dotačního programu Karlovarského kraje „Senior Expres“ pro rok 2018
RK 756/06/18
65.
Program obnovy venkova - návrh rozdělení dotací ve II. kole
RK 757/06/18
66.
Smlouva o uplatnění výsledků zpracovaných v rámci řešení výzkumného projektu TAČR - Omega TD03000255 - Nástroje pro snižování energetické náročnosti inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy
RK 758/06/18
67.
Schválení změny Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje 
RK 759/06/18
68.
Vyhodnocení přechodného období převzetí projektů Agentury projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 
RK 760/06/18
69.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Dolní Žandov 
"O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
RK 761/06/18
70.
Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo KK00396/2018 - Kotec o.p.s. - ukončení ze strany klienta.
Schválení nové vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje.                                                                                          
RK 762/06/18
71.
Pravidla pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem
RK 763/06/18
72.
Poskytnutí odměny řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace
RK 764/06/18
73.
Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary" - informace o projektu a úprava finančního krytí na základě dopisu ředitele odboru řízení operačních programů Ministerstva 
pro místní rozvoj Ing. Rostislava Mazala ze dne 22.05.2018
staženo
74.
Žádost místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
o poskytnutí dotace ve výši 46.869,47 Kč na vrácení části odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace týkající se projektu Rekonstrukce, modernizace – Hotel Lesná, registrační číslo CZ.1.09/4.2.00/30.0077.6
staženo
75.
Schválení smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a projektové dokumentace pro provádění stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" a schválení smlouvy o dílo na provedení stavebně technického průzkumu objektu Císařských lázní a schválení podání žádosti o vydání závazného stanoviska na provedení stavebně technického průzkumu objektu
RK 765/06/18
76.
Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností Jan Becher - Karlovarská Becherovka 
RK 766/06/18
77.
Poskytnutí daru Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze
RK 767/06/18
78.
Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 - do 31.12.2018 - aktualizace č. 3
RK 768/06/18









Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
ověřovatel
 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- Ing. Jana Bureše


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 70	Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo KK00396/2018 - Kotec o.p.s. - ukončení ze strany klienta.
Schválení nové vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. 

bod č. 71	Pravidla pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených 
pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem 

bod č. 72	Poskytnutí odměny řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace 

bod č. 73	Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary" - informace o projektu a úprava finančního krytí 
na základě dopisu ředitele odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Rostislava Mazala ze dne 22.05.2018 

bod č. 74	Žádost místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí dotace ve výši 46.869,47 Kč na vrácení části odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace týkající se projektu Rekonstrukce, modernizace – Hotel Lesná, registrační číslo CZ.1.09/4.2.00/30.0077.6 

bod č. 75	Schválení smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a projektové dokumentace pro provádění stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" a schválení smlouvy o dílo na provedení stavebně technického průzkumu objektu Císařských lázní a schválení podání žádosti 
o vydání závazného stanoviska na provedení stavebně technického průzkumu objektu 

bod č. 76	Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností Jan Becher - Karlovarská Becherovka 

bod č. 77	Poskytnutí daru Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra 
v Praze 

bod č. 78	Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 - do 31.12.2018 - 
aktualizace č. 3





Staženo z programu:

bod č. 13	Poskytnutí daru bývalým politickým vězňům žijícím v Karlovarském kraji

bod č. 17	Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na sanaci skalního masivu u silnice I/6 v Karlových Varech

bod č. 29	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Koncepce cestovního ruchu Karlovarského kraje“

bod č. 43	Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2018

bod č. 55	Podstatná změna v projektu Karlovarského kraje "Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji"

bod č. 57	Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem

bod č. 58	Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech

bod č. 73	Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary" - informace o projektu a úprava finančního krytí 
na základě dopisu ředitele odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Rostislava Mazala ze dne 22.05.2018

bod č. 74	Žádost místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí dotace ve výši 46.869,47 Kč na vrácení části odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace týkající se projektu Rekonstrukce, modernizace – Hotel Lesná, registrační číslo CZ.1.09/4.2.00/30.0077.6


1. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – schválení řádné účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2017

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 700/06/18

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 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

- schvaluje řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2017

- schvaluje v souladu s § 190, odst. (2), písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., návrh na úhradu účetní ztráty 
po zdanění za rok 2017 takto: 
- účetní ztráta po zdanění ve výši 15.368.260 Kč se uhradí z účtu 428 „nerozdělený zisk minulých let“

- bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti společnosti za rok 2017



Termín kontroly: 23.07.2018

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


2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 04.06.2018 a 18.06.2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 701/06/18

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 04.06.2018 a 18.06.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 s připomínkou uvedenou v zápise

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 04.06.2018 dle návrhu č. 3

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 702/06/18

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 256/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 100.000 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování programu Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami; evidenční číslo programu 133 320. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary na zajištění kompenzační pomůcky – Braillské tiskárny pro zrakově postiženou žákyni.

Rozpočtovou změnu č. 257/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 90.974 Kč z titulu vrácení finančních prostředků z předchozích let s účelovým znakem 33353 (přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkových organizací zřizovaných obcemi v oblasti školství. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 258/2018
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje pro rok 2018 o částku 136.508 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná 
se o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace určené na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa); MSMT-21088/2017-1 na období leden – červen 2018, které byly vráceny na účet Karlovarského kraje od škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Karlovarského kraje (seznam subjektů je uveden v příloze důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 259/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem ve výši 9.597.269,55 (podíl SR + podíl EU), 
z toho investiční ve výši 836.000 Kč a neinvestiční ve výši 8.761.269,55 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 na realizaci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji akce č. 7605, realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 
a sekundárnímu vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 260/2018
 - navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 20.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary na projekt Významná výročí roku 2018 spjatých s naší státností

Rozpočtovou změnu č. 261/2018
- navýšení  příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 31.724.110 Kč zapojením příjmů – daně 
z příjmů právnických osob placené Karlovarským krajem za rok 2017 do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, odkud je tato daň hrazena

Rozpočtovou změnu č. 262/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením příjmů ve výši 9.500 Kč. Jedná se o finanční prostředky na dopravní obslužnost - autobusy, které byly převedeny na účet Karlovarského kraje dne 14.05.2018 na základě Veřejnoprávní smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti obce Kolová.

Rozpočtovou změnu č. 263/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením příjmů ve výši 191.818 Kč. Jedná se o finanční prostředky na dopravní obslužnost - dráhy, které byly převedeny na účet Karlovarského kraje dne 29.05.2018 na základě Veřejnoprávní smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov.

Rozpočtovou změnu č. 264/2018
-  navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 13.640 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených bobrem evropským na dřevinách rostoucích na pozemku 
p. č. 655/3 v k.ú. Starý Hrozňatov obhospodařovaném Státním pozemkovým úřadem

Rozpočtovou změnu č. 265/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem ve výši 161.439,87 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí České republiky do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování administrace projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji, akce č. 7303, realizovaného 
v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 – Kotlíkové dotace II.

Termín kontroly: 13.08.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu


4. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Centralizace lékařské péče 
v nemocnici v Karlových Varech" reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 703/06/18

- bere na vědomí průběh řešení škodního případu u projektu "Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech" reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01253 a znění memoranda vyhotoveného externí advokátní kanceláří LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., ve věci Posouzení odpovědnosti vedoucího projektu 
za škodu způsobenou Karlovarskému kraji, včetně podrobností uvedených v důvodové zprávě

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


5. Informace o doručených platebních výměrech u projektů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovaných v období 2013 - 2015, pro neodečtení příjmů z prodeje výzisků od způsobilých výdajů projektů v celkové výši 1,98 mil. Kč

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 704/06/18

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci 
o doručených platebních výměrech na odvod za porušení rozpočtové kázně u projektů financovaných 
z Regionálního operačního programu realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, a to:

- II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/64.01004, odvod ve výši 393.223 Kč (platební výměr č. 10/2018),
- II/221 Modernizace silnice Merklín - Pstruží, II. etapa, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01067, odvod ve výši 37.650 Kč (platební výměr č. 12/2018), 
- II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01068, odvod ve výši 337.875 Kč (platební výměr č. 13/2018),
- III/21047 Modernizace silnice Nejdek – Pernink, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01111, odvod ve výši 259.240 Kč (platební výměr č. 11/2018)
- Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01129, odvod ve výši 195.663 Kč (platební výměr č. 8/2018),
- Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - III. etapa, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01128, odvod ve výši 751.433 Kč (platební výměr č. 9/2018).

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v platebních výměrech u výše uvedených projektů uvádí shodné zjištění, a to:
- projekty vytvořily peněžní příjem - výzisky z prodeje surovin, které vznikly při realizaci projektů, a to prodejem vyfrézovaného materiálu, kovového odpadu a vytěžené dřevní hmoty. Takto vzniklé příjmy měly dle poskytovatele dotace snižovat způsobilé výdaje výše uvedených projektů. Příjemce dotace vzniklé příjmy nevykázal nejpozději se závěrečnými monitorovacími zprávami se žádostmi o platby 
k výše uvedeným projektům.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci 
o podání odvolání proti všem shora specifikovaným platebním výměrům na odvod za porušení rozpočtové kázně u projektů financovaných z Regionálního operačního programu realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, ve stanovené lhůtě

Termín kontroly: únor 2019

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


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 705/06/18

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 01.06.2018 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. Dofinancování investiční akce "Izolace budovy a opravy sklepních prostor v budově K. H. Máchy 1276, Sokolov" příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 706/06/18

- schvaluje navýšení dotace do fondu investic ve výši 700.000 Kč příspěvkové organizaci Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, p.o., na dofinancování investiční akce "Izolace budovy a opravy sklepních prostor v budově K. H. Máchy 1276, Sokolov"

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 252/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši 
± 700.000 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 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary na navýšení dotace do fondu investic na dofinancování akce Izolace budovy a opravy sklepních prostor v budově K. H. Máchy 1276, Sokolov.

Termín kontroly: 23.07.2018

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


8. Dofinancování investiční akce „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy“ a poskytnutí dotace do fondu investic na akci „Oprava izolace vnějšího pláště budov školy“ příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 707/06/18

- schvaluje navýšení dotace do fondu investic ve výši 2.120.000 Kč příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p.o., na akci "Rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy"

- schvaluje dotaci do fondu investic ve výši 1 mil. Kč příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola 
a vyšší odborná škola Cheb, p.o., na akci "Oprava izolace vnějšího pláště budov školy"

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 266/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši 
± 3.120.000 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 Cheb do fondu investic na akci Rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy v částce 2.120.000 Kč 
a na akci Oprava izolace vnějšího pláště budov školy v částce 1.000.000 Kč.

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
RNDr. Jana Kabelková, zástupkyně ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb
9. Navýšení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, za náklady vynaložené na opravy vzniklé 
na budově "Z" Krajského úřadu Karlovarského kraje a na budově výjezdové základny v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 708/06/18

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz ve výši 132.578 Kč organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, za náklady vynaložené 
na opravy vzniklé na budově "Z" Krajského úřadu Karlovarského kraje a na budově výjezdové základny 
v Chebu

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 253/2018 - navýšení příjmů a výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 132.578 Kč z titulu přijatých finančních prostředků z pojistných plnění došlých na účet Karlovarského kraje. Tyto prostředky budou použity na navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje na úhradu nákladů za opravy vzniklé na budově „Z“ Krajského úřadu Karlovarského kraje a na budově výjezdové základny v Chebu.

Termín kontroly: 23.07.2018

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


10. Schválení použití fondu investic organizaci Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, na dofinancování akce "Stavba trafostanice"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 709/06/18

- schvaluje použití fondu investic organizaci Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, ve výši 130.011,96 Kč na dofinancování akce "Stavba trafostanice"

Termín kontroly: 23.07.2018

Zodpovídá:
Pištejová Olga , DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační 
a hospicové péče
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


11. Změna názvu a dofinancování investiční akce "Rekonstrukce kuchyně" a dofinancování investiční akce "Úprava sociálních zařízení v ubytovnách žáků" příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 710/06/18

- schvaluje změnu názvu schválené dotace do fondu investic příspěvkové organizace Domov mládeže 
a školní jídelna Karlovy Vary, p.o., z původního názvu "Rekonstrukce kuchyně" na nový název "Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně pavilonu D"

- schvaluje navýšení dotace do fondu investic ve výši 6.900.000 Kč příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o., na akci "Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně pavilonu D" z prostředků Rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2019

- schvaluje navýšení dotace do fondu investic ve výši 1.930.000 Kč příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o., na akci "Úprava sociálních zařízení v ubytovnách žáků" 
z prostředků Rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2019

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 570.000 Kč příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o., na dofinancování investiční akce "Úprava sociálních zařízení v ubytovnách žáků"

Termín kontroly: 23.07.2018

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


12. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 711/06/18

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 05.03.2018 do 05.06.2018 dle návrhu

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


13. Poskytnutí daru bývalým politickým vězňům žijícím v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


14. Poskytnutí finančního daru společnosti BRAUN ORIGINAL KARLSBAD s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 712/06/18

- schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti BRAUN ORIGINAL KARLSBAD s.r.o., ve výši 35.000 Kč jako podporu módní show v rámci 53. ročníku MFF v Karlových Varech módní návrhářky 
z Karlovarského kraje

Termín kontroly: 13.08.2018

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 713/06/18

- bere na vědomí zápis z kontrolního dne na Údržbě silnic Karlovarského kraje k Závazku veřejné služby ze dne 24.05.2018 a měsíční vyúčtování za měsíc duben - 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


16. Jmenovité akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji financované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 714/06/18

- souhlasí s výběrem jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených 
k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018 a souhlasí s odůvodněním dodržení zásad 3E, tj. hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, ve vztahu k potřebám kraje a ve vztahu 
k velikosti a rozsahu jednotlivých akcí dle předloženého návrhu

- schvaluje rozpis jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených 
k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018 dle předloženého návrhu

- pověřuje náměstka hejtmanky pana Martina Hurajčíka podpisem rozpisu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018 dle předloženého návrhu

- schvaluje rozdělení využití celkové přidělené finanční alokace ve výši 145.093 tis. Kč na investiční akce ve výši 80.000 tis. Kč a neinvestiční akce ve výši 65.093 tis. Kč

- schvaluje prohlášení kraje o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury s ostatními akcemi na pozemních komunikacích v Karlovarském kraji dle předloženého návrhu

- schvaluje prohlášení k reklamním zařízením v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy dle předloženého návrhu

- pověřuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, přijetím finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených na realizaci jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2018

- pověřuje náměstka hejtmanky pana Martina Hurajčíka podpisem Pověření Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, k uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury na poskytnutí finančních prostředků dle předloženého návrhu a podpisem Prohlášení kraje 
o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury s ostatními akcemi 
na pozemních komunikacích v Karlovarském kraji dle předloženého návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, učinit veškeré kroky směřující k uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018

Termín kontroly: 19.11.2018

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




17. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na sanaci skalního masivu u silnice I/6 v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


18. Žádost o udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 03/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 715/06/18

- souhlasí s udělením výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje Č. PR 03/2018 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ čl. VIII, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 tis. Kč bez DPH a následně s uzavřením smlouvy o dílo 
k provádění dopravní výchovy žáků základních škol na dětském dopravním hřišti, a to mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Mgr. Vladimírem Malým, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství 
a zhotovitelem, dle návrhu

- schvaluje Smlouvy o dílo k provádění dopravní výchovy žáků základních škol na dětských dopravních hřištích mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Mgr. Vladimírem Malým, vedoucím odboru dopravy 
a silničního hospodářství a zhotoviteli: 

Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 1108, příspěvková organizace
Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš, Štefánikova 2515, příspěvková organizace
SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ, Mariánské Lázně, Tyršova 621/21, příspěvková organizace
Michael Zuna, Písečná 325/4, 350 02 Cheb 
Centrum služeb pro silniční dopravu, nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha,

dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 24.09.2018

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


19. Roční zpráva o plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 716/06/18

- schvaluje Roční zprávu za rok 2017 o plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením na období 2015 - 2020

Termín kontroly: 24.09.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí





20. Rozdělení finančních prostředků v rámci druhého kola dotačního řízení na základě Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 717/06/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (navýšení neinvestiční dotace 1) subjektu Pomoc v nouzi, o.p.s., IČO 27991997, 
na zajištění sociální služby pečovatelská služba, ID 4642969, ve výši 763.200 Kč, z důvodu navýšení rozsahu pečovatelské služby poskytované v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje (navýšení neinvestiční dotace 1) v rámci druhého kola dotačního řízení 
na základě Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018 subjektu CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s., IČO 70957142, na zajištění sociálních služeb denní stacionáře, ID 6619024, odborné sociální poradenství, ID 4981338, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ID 9274066, z důvodu nesplnění podmínky 
dle Čl. IV bodu 2 Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení finančních prostředků v rámci druhého kola dotačního řízení na základě Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v celkové výši 100.941.500 Kč, z toho navýšení neinvestiční dotace 1 ve výši 88.150.900 Kč (z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 41.099.200 Kč) a navýšení neinvestiční dotace 2 ve výši 12.790.600 Kč, dle přílohy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatků 
k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018 a dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence dle přílohy

- bere na vědomí dopis ředitelky CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s., IČO 70957142, ohledně udělení výjimky z pravidel pro zařazení do dofinancování sociálních služeb Karlovarského kraje, zaslanou dne 09.06.2018

- schvaluje neudělení výjimky pro CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s., 
IČO 70957142, z Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018, v rámci druhého kola dotačního řízení, z důvodu nesplnění podmínky dle čl. IV bodu 2

Termín kontroly: 10.09.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


21. Sloučení organizací Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, se sídlem Cheb, část Skalka, Americká 52, 350 02, IČO 71175245, a Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, se sídlem Cheb, Dragounská 12, 350 02, IČO 71175211, s účinností od 01.01.2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 718/06/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení sloučení organizací Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, se sídlem Cheb, část Skalka, Americká 52, 
350 02, IČO 71175245 a Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, se sídlem Cheb, Dragounská 12, 350 02, IČO 71175211, s účinností od 01.01.2019 s tím, že
- Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, se od tohoto data stává nástupnickou organizací
- Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, uplynutím dne 31. prosince 2018 jako samostatná právnická osoba sloučením zaniká,
a vydání rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací dle přílohy č. 1

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Harmonogram činností spojených se sloučením Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace a Domova 
pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna 2019 včetně určení zodpovědnosti 
za jejich plnění dle přílohy č. 2.

- ukládá ředitelce Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, řediteli Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, odboru sociálních věcí, odboru finančnímu, odboru investic a správa majetku, odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu, odboru kancelář ředitelky úřadu, zajištění úkolů, které vedou ke sloučení a převodu činnosti sociální služby Domova 
pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, na Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, a zajištění úkolů, které vedou k zániku Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, dle schváleného "Harmonogramu činností spojených se sloučením Domova pro seniory „SKALKA", příspěvková organizace a Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna 2019, včetně určení zodpovědnosti za jejich plnění", dle přílohy č. 2

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace
Ing. Miloš Figer, ředitel Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


22. Ukončení přijímání uživatelů do sociální služby domovy pro seniory v Domově pro seniory 
v Chebu, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 719/06/18

- schvaluje ukončení přijímání uživatelů do sociální služby domovy pro seniory v Domově pro seniory 
v Chebu, příspěvková organizace, s účinností od 01.07.2018, při splnění podmínky schválení sloučení organizace s Domovem pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace, od 01.01.2019

Termín kontroly: 19.11.2018

Zodpovídá:
Ing. Miloš Figer, ředitel Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace


23. Informace o výsledku realizace projektu „Domov pro seniory SKALKA Zateplení domova 
pro seniory SKALKA v Chebu“ registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/12.14520, 115D222003201, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 720/06/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku realizace projektu „Domov pro seniory SKALKA Zateplení domova pro seniory SKALKA v Chebu“ registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/12.14520, 115D222003201, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Termín kontroly: 08.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace


24. Investiční akce "Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER" - schválení výjimky 
z ustanovení předpisů rady kraje č. PR 03/2018  "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" v Domově pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 721/06/18

- schvaluje výjimku z předpisu rady kraje č. PR 03/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" (čl. IX) s tím, že veřejná zakázka "Stropní zvedací asistenční systém ROOMER" bude zadána přímým zadáním, oslovením jednoho dodavatele, kterým je Human Care, Erilens s.r.o., při respektování obvyklých cen na trhu

- ukládá ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, uzavřít smlouvu s firmou Human Care, Erilens s.r.o

Termín kontroly: 24.09.2018

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


25. Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji - Pomoc v nouzi, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 722/06/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu v kategorii A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 - navýšení rozsahu pečovatelské služby (ID 4642969) poskytované organizací Pomoc v nouzi, o.p.s. (IČO 27991997), z 2,5 úvazku pracovníků v přímé péči 
na 5,5 úvazku pracovníků v přímé péči s účinností od 01.05.2018

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydání dodatku č. 1 
k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s. 
(IČO 27991997), dle přílohy

Termín kontroly: 27.08.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



26. Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet pod záštitou Asociace krajů ČR a informace o aktivitách Karlovarského kraje v oblasti bezpečného chování na internetu a prevence kybernetické kriminality

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 723/06/18

- schvaluje poskytnutí finanční podpory v maximální výši 50.000 Kč včetně DPH z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Kraj Vysočina na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet realizovaného pod záštitou Asociace krajů ČR

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem Kraj Vysočina na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet pod záštitou Asociace krajů ČR

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem Kraj Vysočina na realizaci projektu Kraje 
pro bezpečný internet pod záštitou Asociace krajů ČR

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 268/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000 Kč z Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje do příspěvků cizím subjektům tohoto odboru pro Kraj Vysočina na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet pod záštitou Asociace krajů ČR a informace o aktivitách Karlovarského kraje v oblasti bezpečného chování na internetu a prevence kybernetické kriminality

- bere na vědomí aktivity Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v oblasti internetové bezpečnosti a prevence kybernetické kriminality

Zodpovídá:
JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení


27. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - nealokované v rozpočtu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 724/06/18

- schvaluje neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení  poskytnutí žádostí o individuální dotace

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
- v případě schválení neposkytnutí individuálních žádostí - informovat žadatele o rozhodnutí Rady Karlovarského kraje
- v případě schválení poskytnutí individuálních žádostí - předložit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající

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



28. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Mezinárodní jazzový festival JazzFest 
a Karlovy Vary region card

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 725/06/18

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

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávní smluvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury 
a památkové péče a zajistit veškeré úkony ze smlouvy vyplývající

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


29. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - "Koncepce cestovního ruchu Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


30. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Háje u Chebu, Cheb, Nový Drahov, Potůčky, Žlutice, Pšov u Žlutic a Veselov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 726/06/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 281/13 o výměře 4822 m2, 291/175 o výměře 13 m2, 971/15 o výměře 49 m2, 971/16 o výměře 2 m2 a 528/13 o výměře 1 m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb, pozemku p.p.č. 3596/14 o výměře 5 m2 
v k.ú. a obci Cheb, pozemků p.p.č. 657/31 o výměře 2 m2 a 657/32 o výměře 3 m2 v k.ú. Nový Drahov 
a obci Třebeň, pozemků p.p.č. 272/6 o výměře 23 m2, 272/7 o výměře 30 m2 a 301/5 o výměře 12 m2 
v k.ú. a obci Potůčky, pozemků 4276/7 o výměře 201 m2 a 4309/2 o výměře 18 m2 v k.ú. a obci Žlutice, pozemku p.p.č. 1627/5 o výměře 7 m2 v k.ú. Pšov u Žlutic a obci Pšov a pozemku p.p.č. 117/6 o výměře 79 m2 v k.ú.Veselov a obci Žlutice, formou smluv o bezúplatném převodu pozemků mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774, zastoupenou Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj, adresa Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary (jako převádějící na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako nabyvatel na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci 
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  uložit Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv 
o bezúplatném převodu pozemků

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných smluv o bezúplatném převodu pozemků

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  uložit 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 uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv

Termín kontroly: 17.12.2018

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


31. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš - část pozemku p.p.č. 856/1 v k.ú. Mokřiny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 727/06/18

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 856/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 476-12/2018 z původního pozemku p.p.č. 856/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 856/4 o výměře 50 m2 v k.ú. Mokřiny a obci Aš, 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 Aš, se sídlem Aš, Kamenná 52, PSČ 352 01, IČO 00253901, zastoupeným Mgr. Daliborem Blažkem, 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 Aš

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 856/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 476-12/2018 z původního pozemku p.p.č. 856/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 856/4 o výměře 50 m2 
v k.ú. Mokřiny a obci Aš, 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 Aš, se sídlem Aš, Kamenná 52, PSČ 352 01, IČO 00253901, zastoupeným Mgr. Daliborem Blažkem, 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 Aš

- 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: 19.11.2018

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


32. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti Shell Czech Republic a.s. – pozemek p.p.č. 2299/29 v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 728/06/18

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 2299/29 o výměře 127 m2 v k.ú. a obci Cheb konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající 
na straně jedné) a společností Shell Czech Republic a.s., se sídlem Antala Staška 2027/77, Praha 4, 
PSČ 140 00, IČO 15890554, zastoupenou Ing. Igorem Kurucem, místopředsedou představenstva (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 123.516 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce 
před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Shell Czech Republic a.s.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku 
p.p.č. 2299/29 o výměře 127 m2 v k.ú. a obci Cheb konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností Shell Czech Republic a.s., 
se sídlem Antala Staška 2027/77, Praha 4, PSČ 140 00, IČO 15890554, zastoupenou Ing. Igorem Kurucem, místopředsedou představenstva (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 
ve výši 123.516 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Shell Czech Republic a.s.

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní 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: 17.12.2018

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


33. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – umístění podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 527/1 a 527/140 v k.ú. Dvory, mezi Karlovarským krajem zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 729/06/18

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 527/1 
a 527/140 v k.ú. Dvory, v rámci stavby pod označením 11010-073044 0540-17_O2_HZS Závodní KV_OK, mezi Karlovarským krajem zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Závodní 390/98C, 360 06  Karlovy Vary, IČO 00574660 
(jako stranou obtíženou) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, IČO 04084063 (jako stranou oprávněnou)

- ukládá Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky 
k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

- zmocňuje Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, realizovat kroky k podpisu předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Termín kontroly: 10.09.2018

Zodpovídá:
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje příspěvková organizace
Ing. Jan Bureš, člen rady


34. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120064752,  pro realizaci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“, mezi Karlovarským krajem 
a společností ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 730/06/18

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120064752, pro realizaci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“, mezi společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČO 24729035 (jako provozovatelem na straně jedné) a Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako žadatelem na straně druhé)

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena rady, podpisem předmětné smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení

Termín kontroly: 22.10.2018

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



35. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 129/1 v k.ú. Stará Role

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 731/06/18

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 129/1 v k.ú. Stará Role, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v okolí dřeviny a zamezení škod na majetku ve správě příspěvkové organizace

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a případnou uloženou náhradní výsadbu

- ukládá Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary o povolení kácení

Termín kontroly: 10.09.2018

Zodpovídá:
RNDr. Jiří Neumann, ředitel příspěvkové organizace Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


36. Souhlas s pokácením 5 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 1492/194 v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 732/06/18

- souhlasí s pokácením 5 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 1492/194 v k.ú. Sokolov, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu kalamitního stavu dřevin

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Domovu pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" 
v Sokolově, příspěvkové organizaci, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a případnou uloženou náhradní výsadbu

- ukládá Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Sokolov o povolení kácení

Termín kontroly: 10.09.2018

Zodpovídá:
Mgr. Petra Blažková, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


37. Schválení změny Metodického pokynu odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje - Stanovení jednotných pravidel k problematice kácení dřevin ve vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 733/06/18

- bere na vědomí změnu Metodického pokynu odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje - Stanovení jednotných pravidel k problematice kácení dřevin ve vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu

Termín kontroly: 27.08.2018

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


38. Schválení výjimky z přílohy č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“ 
a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřeného do správy Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, školským zařízením v Karlovarském kraji po ukončení doby udržitelnosti projektu s názvem "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 734/06/18

- schvaluje výjimku z přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem svěřeným do správy Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, neboť tento majetek nebude nabízen příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem, 
ani složkám kraje

- schvaluje darování movitého majetku pořízeného v rámci projektu Karlovarského kraje s názvem "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“ jednotlivým školským zařízením v celkové pořizovací hodnotě 116.886,00 Kč, dle návrhu

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, 
RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, uzavřít předmětné darovací smlouvy a pověřuje ho podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 08.10.2018

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb


39. Schválení úhrady za náhradu škod na lesních pozemcích a lesních porostech, a úhrady 
za poplatek za trvalé odnětí lesních pozemků v souvislosti v nabytím potřebných pozemků 
pro rozvoj Letiště Karlovy Vary v rámci Priority I. z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 735/06/18

- schvaluje celkovou úhradu ve výši 1.061.119 Kč vzniklou za náhradu škod na lesních pozemcích 
a lesních porostech, a za úhradu poplatku za trvalé odnětí lesních pozemků vzniklé v souvislosti s nabytím potřebných pozemků pro rozvoj Letiště Karlovy Vary v rámci Priority I. z vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje

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






40. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“
Část 36 veřejné zakázky – T-0130_RTG přístroj pojízdný - C rameno
Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské technologie 
a interiérového vybavení - X“
Část 38 veřejné zakázky – T-1099_CRP

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 736/06/18

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v nadlimitním režimu na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“ pro
Část 36 veřejné zakázky – T-0130_RTG přístroj pojízdný - C rameno
Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena bez DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“ pro
Část 36 veřejné zakázky – T-0130_RTG přístroj pojízdný - C rameno
Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“ pro
Část 36 veřejné zakázky – T-0130_RTG přístroj pojízdný - C rameno
Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný

- schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise 
na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“ pro
Část 36 veřejné zakázky – T-0130_RTG přístroj pojízdný - C rameno
Část 37 veřejné zakázky – T-0301_Přístroj ultrazvukový, pojízdný

Komise pro otevírání nabídek - člen
Ing. Šárka Ištvánová
Jiří Kvak
Ing. Jaroslav Bednář

Komise pro otevírání nabídek - náhradník
Ing. Jitka Hloušková
Ing. Květoslav Smutný
Ing. Ilona Vltavská

Hodnotící komise - člen
Hana Hozmanová
Mgr. Jiří Klsák
Iva Kalátová
Ing. Šárka Ištvánová
Jiří Kvak
Ing. Jaroslav Bednář


Hodnotící komise - náhradník
MUDr. Věra Procházková
Mgr. Daniela Seifertová
Mgr. Bc. Hana Žáková
Ing. Jitka Hloušková
Ing. Květoslav Smutný
Ing. Ilona Vltavská

- pověřuje hodnotící komisi posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., jako příkazníka smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 26.10.2017, zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., zákona 
o zadávání veřejných zakázek, v otevřeném řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IX“

- bere na vědomí, že pořízení stolního kompaktního fotometru pro analýzu krve – Část 38 veřejné zakázky – T-1099_CRP bude zajištěno jako veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - X“, a to postupem dle čl. VIII. odst. 2. 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: 05.11.2018

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


41. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XI“
Část 39 veřejné zakázky – Chladící a mrazící zařízení
- schválení zadávací dokumentace
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 737/06/18

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v nadlimitním režimu na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XI“ pro
Část 39 veřejné zakázky – Chladící a mrazící zařízení

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena bez DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XI“ pro
Část 39 veřejné zakázky – Chladící a mrazící zařízení

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XI“ pro
Část 39 veřejné zakázky – Chladící a mrazící zařízení

- schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise 
na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XI“ pro
Část 39 veřejné zakázky – Chladící a mrazící zařízení 
Komise pro otevírání nabídek - člen
Ing. Šárka Ištvánová
Jiří Kvak
Ing. Jaroslav Bednář

Komise pro otevírání nabídek - náhradník
Ing. Jitka Hloušková
Ing. Květoslav Smutný
Ing. Ilona Vltavská

Hodnotící komise - člen
Hana Hozmanová
Mgr. Jiří Klsák
Iva Kalátová
Ing. Šárka Ištvánová
Jiří Kvak
Ing. Jaroslav Bednář

Hodnotící komise - náhradník
MUDr. Věra Procházková
Mgr. Daniela Seifertová
Mgr. Bc. Hana Žáková
Ing. Jitka Hloušková
Ing. Květoslav Smutný
Ing. Ilona Vltavská

- pověřuje hodnotící komisi posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., jako příkazníka smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 26.10.2017, zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., zákona 
o zadávání veřejných zakázek, v otevřeném řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XI“

Termín kontroly: 05.11.2018

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


42. Pověření delegovaného člena na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., dne 26.06.2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 738/06/18

- souhlasí a pověřuje delegovaného zástupce Karlovarského kraje, aby na jednání valné hromady
KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., dne 26.06.2018:
- schválil zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 dle přílohy č. 2
- vzal na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2017 dle přílohy č. 2
- schválil řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 dle přílohy č. 2
- vzal na vědomí zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou 
a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 dle přílohy č. 2
- vzal na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 dle přílohy č. 2
- schválil vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017 tak, že ztráta ve výši 57.611 Kč bude zaúčtována na účtu ztrát minulých období
- zvolil dva nové členy představenstva společnosti Jířího Ošeckého a Ing. Václava Kellnera

Termín kontroly: 13.08.2018

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


43. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2018

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


44. Změna č. 47 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného rozšíření kanalizace a intenzifikace stávající biologické čistírny odpadních vod města Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 739/06/18

- projednala žádost města Kraslice o změnu č. 47 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného rozšíření městské kanalizace, spočívající v napojení ulic V Zátiší a Lipová cesta, a dále v provedení intenzifikace stávající biologické čistírny odpadních vod, kterou se navýší její kapacita a zajistí se tak odpovídající způsob čištění odpadních vod pro celé město Kraslice dle požadavků platné legislativy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  předloženou změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení

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


45. Schválení udělení plné moci společnosti Hydrosoft Veleslavín s.r.o., ke všem úkonům souvisejícím s realizací smlouvy o dílo KK 01161/2018 zpracování koncepce „2. aktualizace Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 740/06/18

- schvaluje udělení plné moci společnosti Hydrosoft Veleslavín s.r.o., ke všem úkonům souvisejícím 
s realizací smlouvy o dílo KK 01161/2018 zpracování koncepce „2. aktualizace Strategie ochrany 
před povodněmi pro území Karlovarského kraje (srpen 2003, 1. aktualizace srpen 2010, Ing. Pála 
pro Karlovarský kraj), a to k získávání a přebírání dat a informací od obcí, právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání z oblasti vodního hospodářství, Hasičského záchranného sboru ČR, 
pro zpracování „2. aktualizace Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje 
a k jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem zemědělství ČR

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje Mgr. Janu Vildumetzovou podpisem plné moci

Termín kontroly: 13.08.2018

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

46. PXE – Dohoda o zpracování údajů - trh konečných zákazníků – Odběratelé v souladu 
s ustanoveními článku 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 741/06/18

- schvaluje dohodu o zpracování údajů v souladu s ustanoveními článku 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů mezi Karlovarským krajem a POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 
v předloženém znění

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem dohody o zpracování údajů

Termín kontroly: 13.08.2018

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


47. Společná dohoda o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti 
s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv a povinností z nich vyplývajících, Smlouva o pachtu části obchodního závodu, nájmu nemovitostí a jejich správě a údržbě mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., NEMOS SOKOLOV s.r.o., a  Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 742/06/18

- bere na vědomí připomínky Krajského úřadu Karlovarského kraje ke Společné dohodě o úplném 
a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv a povinností z nich vyplývajících - Smlouvě o pachtu části obchodního závodu, nájmu nemovitostí a jejich správě a údržbě mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., NEMOS SOKOLOV s.r.o., a  Karlovarským krajem, dle návrhu

- schvaluje Společnou dohodu o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti 
s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv a povinností z nich vyplývajících, Smlouvu o pachtu části obchodního závodu, nájmu nemovitostí a jejich správě a údržbě mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., NEMOS SOKOLOV s.r.o. a  Karlovarským krajem, dle návhu

- pověřuje Ing. Jana Bureše, uvolněného člena Rady Karlovarského kraje, podpisem výše uvedené smlouvy za Karlovarský kraj

Zodpovídá:
Ing. Jan Bureš, člen rady


48. Poskytnutí dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění“ na rok 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 743/06/18

- bere na vědomí informaci o žádostech o poskytnutí dotace z „Programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění“ na rok 2018


- schvaluje poskytnutí dotací v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy 
a zmírňování následků onemocnění“ na rok 2018 subjektům dle přílohy č. 1 s připomínkou uvedenou 
v zápise

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
dle vzorové smlouvy se subjekty dle přílohy č. 1

- schvaluje udělení výjimky z Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dotačního programu na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění pro žadatele Fakultní nemocnice Plzeň, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň, IČO 00669806, na provoz Národního onkologického registru, a to 
ve čl. III., odst. 4., písm. e), kdy se dotace neposkytuje na úhradu mzdových nákladů včetně odvodů

- schvaluje udělení výjimky z Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dotačního programu na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění pro žadatele Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, kdy uvedený subjekt nemůže být příjemcem dotace, ale daru na základě darovací smlouvy

- schvaluje poskytnutí daru subjektu Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem 
v Karlových Varech na Preventivní program „Hrou proti AIDS“, který je v souladu s účelem Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy 
a zmírňování následků onemocnění dle článku I., písm. b) – prevence a preventivní národní programy 
dle přílohy č. 2

- schvaluje poskytnutí daru subjektu Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem 
v Karlových Varech na Akci primární prevence „Správné návyky v mytí rukou u předškolních dětí“, která je v souladu s účelem Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění dle článku I., písm. a) – prevence nemocí a úrazů dle přílohy č. 2

- schvaluje uzavření darovací smlouvy se subjektem Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 
se sídlem v Karlových Varech na Preventivní program „Hrou proti AIDS“ dle návrhu

- schvaluje uzavření darovací smlouvy se subjektem Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 
se sídlem v Karlových Varech na Akci primární prevence „Správné návyky v mytí rukou u předškolních dětí“ dle návrhu

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje se subjekty dle přílohy č. 1

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem darovací smlouvy se subjektem Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 
na Preventivní program „Hrou proti AIDS“

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem darovací smlouvy se subjektem Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 
na Akci primární prevence „Správné návyky v mytí rukou u předškolních dětí“

- ukládá odboru zdravotnictví realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 03.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Jan Bureš, člen rady
49. Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 744/06/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení Programu 
pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti 
a dorost/pediatrie

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti 
a dorost/pediatrie a vzorové smlouvy, dle návrhu, které nahradí výše uvedený dotační titul

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví


50. Schválení realizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 745/06/18

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v podlimitním režimu dle § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku „Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ ve znění přílohy č. 1 
a č. 2

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Marcela Skalová, Bc. Antonín Zaschke, Mgr. Miloš Kukačka, DiS. 
- náhradník: MUDr. Jiří Smetana, Hana Šperlová, Ing. Petr Královec

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Jan Bureš, Ing. Josef Janů, Bohuslava Hajská, Ing. Šárka Ištvánová, Mgr. Miloš Kukačka, DiS.
- náhradník: Oľga Haláková, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Hana Hozmanová, Ing. Erik Klimeš, Renata Oulehlová, Luboš Pokorný, Ing. Marcela Skalová, Ing. Jitka Hloušková

Termín kontroly: 17.12.2018

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

51. Ekonomické posouzení hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 746/06/18

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí Zprávu 
o Ekonomickém posouzení hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Termín kontroly: 03.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Jan Bureš, člen rady


52. Příprava zákonodárné iniciativy v oblasti školství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 747/06/18

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci 
o přípravě zákonodárné iniciativy Karlovarského kraje v oblasti školství týkající se

	problematiky žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nepokračují ve středním vzdělávání

přesunu kompetencí ohledně stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů 
do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání z ředitelů středních škol a vyšších odborných škol na zřizovatele
řešení problematiky soukromých středních škol, které byly zapsány do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a kraje vůči nim nemají žádnou kompetenci

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení nepřipravovat zákonodárnou iniciativu v oblasti
	problematiky žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nepokračují ve středním vzdělávání

přesunu kompetencí ohledně stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů 
do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání z ředitelů vyšších odborných škol 
na zřizovatele
řešení problematiky soukromých středních škol, které byly zapsány do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a kraje vůči nim nemají žádnou kompetenci

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení připravovat zákonodárnou iniciativu k problematice přesunu kompetencí ohledně stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání z ředitelů středních škol na zřizovatele, 
dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uložit Ing. Jaroslavu Bradáčovi, členu Zastupitelstva Karlovarského kraje, projednat návrh v připomínkovém řízení dle čl. XI. odst. 2 Jednacího řádu zastupitelstva kraje s Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 24.09.2018

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
53. Poskytnutí odměny ředitelce Základní umělecké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 748/06/18

- schvaluje poskytnutí odměny Mgr. Bc. Ingrid Ahneové, ředitelce Základní umělecké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková organizace, dle návrhu

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

Termín kontroly: 13.08.2018

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


54. Jmenování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 749/06/18

- bere na vědomí zápisy o průběhu konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů následujících příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

	Gymnázium Cheb, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace 
Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace
Základní škola Ostrov, příspěvková organizace
První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace
Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace

- jmenuje s účinností od 1. srpna 2018

	RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru na vedoucí pracovní místo ředitele Gymnázia Cheb, příspěvková organizace

PhDr. Jolanu Mižikarovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Mgr. Pavla Bartoše na vedoucí pracovní místo ředitele Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Mgr. Danu Vondráškovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a mateřské školy při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace 
Mgr. Janu Hynkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a mateřské školy 
při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace
Mgr. Pavlínu Zapletalovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Ostrov, příspěvková organizace
RNDr. Zdeňka Papeže na vedoucí pracovní místo ředitele Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace
RNDr. Jiřího Neumanna na vedoucí pracovní místo ředitele Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
Mgr. Michala Vachovce na vedoucí pracovní místo ředitele Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
Ing. Leoše Horčičku na vedoucí pracovní místo ředitele Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
Mgr. Ivanu Dudarcovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Dětského domova Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace
Mgr. Karla Borského na vedoucí pracovní místo ředitele Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Ing. Jiřího Chuma na vedoucí pracovní místo ředitele Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace

- určuje plat následujícím ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. srpna 2018, dle návrhů 

	RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi

PhDr. Jolaně Mižikarové
Mgr. Pavlu Bartošovi
Mgr. Daně Vondráškové
Mgr. Janě Hynkové
Mgr. Pavlíně Zapletalové
RNDr. Zdeňkovi Papežovi
RNDr. Jiřímu Neumannovi
Mgr. Michalu Vachovcovi
Ing. Leoši Horčičkovi
Mgr. Ivaně Dudarcové
Mgr. Karlu Borskému
Ing. Jiřímu Chumovi

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

Termín kontroly: 13.08.2018

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


55. Podstatná změna v projektu Karlovarského kraje "Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


56. Pokračování projektu „STOP násilí na školách – prevence kriminality“ v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 750/06/18

- souhlasí s pokračováním projektu „STOP násilí na školách – prevence kriminality“ v 1. pololetí školního roku 2018/2019 ve středních školách, jejichž činnost vykonávají následující příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace
Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení České asociace Okinawského karate a kobuda k zajištění kurzu sebeobrany "STOP násilí na školách - prevence kriminality" na školní rok 2018/2019 pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb, příspěvková organizace

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení České asociace Okinawského karate a kobuda k zajištění kurzu sebeobrany "STOP násilí na školách - prevence kriminality" na školní rok 2018/2019 pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary, příspěvková organizace

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení České asociace Okinawského karate a kobuda k zajištění kurzu sebeobrany "STOP násilí na školách - prevence kriminality" na školní rok 2018/2019 pro Střední pedagogickou školu, gymnázium a vyšší odbornou školu Karlovy Vary, příspěvková organizace

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení České asociace Okinawského karate a kobuda k zajištění kurzu sebeobrany "STOP násilí na školách - prevence kriminality" na školní rok 2018/2019 pro Střední odbornou školu stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení České asociace Okinawského karate a kobuda k zajištění kurzu sebeobrany "STOP násilí na školách - prevence kriminality" na školní rok 2018/2019 pro Gymnázium Cheb, příspěvková organizace

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení České asociace Okinawského karate a kobuda k zajištění kurzu sebeobrany "STOP násilí na školách - prevence kriminality" na školní rok 2018/2019 pro Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení České asociace Okinawského karate a kobuda k zajištění kurzu sebeobrany "STOP násilí na školách - prevence kriminality" na školní rok 2018/2019 pro První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení České asociace Okinawského karate a kobuda k zajištění kurzu sebeobrany "STOP násilí na školách - prevence kriminality" na školní rok 2018/2019 pro Hotelovou školu Mariánské Lázně, příspěvková organizace

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 255/2018 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 400.000 Kč 
v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na neinvestiční příspěvky určené příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství na pokračování projektu STOP násilí na školách – prevence kriminality v 1. pololetí školního roku 2018/2019 (seznam subjektů je uveden v důvodové zprávě)

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

Termín kontroly: 24.09.2018

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


57. Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


58. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


59. Přerušení činnosti školních družin a omezení provozu mateřské školy, jejichž činnosti vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 751/06/18

- projednala a schvaluje záměry ředitelek Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková organizace a Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, které vykonávají činnost školních družin, přerušit jejich činnost v době hlavních prázdnin školního roku 2017/2018, tj. od 02.07.2018 do 31.08.2018

- projednala a schvaluje záměr ředitelky Základní školy a mateřské školy při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace, omezit provoz mateřské školy v době od 16.07.2018 do 24.08.2018

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelky příspěvkových organizací o tomto usnesení rady kraje

Termín kontroly: 23.07.2018

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



60. Schválení výsledku zadávacího řízení – zrušení veřejné zakázky „Odborná školení pro učitele mateřských a základních škol“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 752/06/18

- schvaluje zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu naplnění výše uvedeného ustanovení 
v průběhu zadávacího řízení, kdy se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval bez dopadu 
na zásady chování řádného hospodáře

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

Termín kontroly: 23.07.2018

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


61. Zapojení dětských domovů zřizovaných Karlovarským krajem do projektu RESTART Nadačního fondu Veroniky Kašákové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 753/06/18

- souhlasí se zapojením Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, Dětského domova Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace a Dětského domova Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace, do projektu RESTART Nadačního fondu Veroniky Kašákové

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku uvedeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 177.000 Kč, dle návrhu

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 251/2018 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 177.000 Kč 
v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na neinvestiční dotace pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje (dle přílohy) určené na realizaci projektu RESTART Nadačního fondu Veroniky Kašákové

- schvaluje výjimku z předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi pro přímé oslovení Nadačního fondu Veroniky Kašákové k zajištění služeb odborného kouče, koordinátora a supervize projektu

- 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


62. Zřízení přípravných tříd základní školy a přípravného stupně základní školy speciální, jejichž činnost vykonává Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 754/06/18

- schvaluje zřízení 3 přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, pro školní rok 2018/2019 za podmínky, že se v každé této třídě bude vzdělávat nejméně 10 dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky

- schvaluje zřízení třídy přípravného stupně základní školy speciální, jejíž činnost vykonává Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, pro školní rok 2018/2019 za podmínky, že 
se v této třídě budou vzdělávat nejméně 4 děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, 
se souběžným postižením více vadami nebo s autismem

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

Termín kontroly: 23.07.2018

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


63. Schválení přípravy návrhu soutěže pro žáky základních a středních škol v Karlovarském kraje – tzv. „Youtuber“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 755/06/18

- bere na vědomí přípravu návrhu soutěže (pravidel) typu „Youtuber“ dle specifik uvedených v důvodové zprávě

- ukládá Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvková organizace, připravit a předložit 
ke schválení Radě Karlovarského kraje návrh soutěže (pravidel) typu „Youtuber“ ve dvou kategoriích

a)	1. kategorie „Čím budu“ pro žáky základních škol
b)	2. kategorie „Proč studuji tento obor“ pro žáky středního školství

Termín kontroly: 24.09.2018

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


64. Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje včetně pravidel 
a příloh v rámci dotačního programu Karlovarského kraje „Senior Expres“ pro rok 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 756/06/18

- souhlasí a schvaluje vyhlášení dotačního programu Karlovarského kraje "Senior Expres" pro rok 2018 včetně pravidel programu

Termín kontroly: 08.10.2018

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




65. Program obnovy venkova - návrh rozdělení dotací ve II. kole

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 757/06/18

- schvaluje - udělení výjimky z „Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dotačního programu Program obnovy venkova“, 
čl. III. odst. 2c), poskytnutí nižší dotace než je pravidly stanovená minimální výše dotace obci Libavské Údolí, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
- udělení výjimky z „Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje dotačního programu Program obnovy venkova“, čl. III., odst. 2a), poskytnutí dotace na opravu pomníku obci Stará Voda, který je na pozemku soukromého vlastníka, 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1

	- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci II. kola Programu obnovy venkova v celkové výši 
644.000 Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1


Termín kontroly: 27.08.2018

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


66. Smlouva o uplatnění výsledků zpracovaných v rámci řešení výzkumného projektu TAČR - Omega TD03000255 - Nástroje pro snižování energetické náročnosti inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 758/06/18

- souhlasí se smlouvou o uplatnění výsledků zpracovaných v rámci řešení výzkumného projektu TAČR - Omega TD03000255 - Nástroje pro snižování energetické náročnosti inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky, podpisem smlouvy o uplatnění výsledků zpracovaných v rámci řešení výzkumného projektu TAČR - Omega TD03000255 - Nástroje pro snižování energetické náročnosti inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy

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


67. Schválení změny Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 759/06/18

- schvaluje změnu Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje

- pověřuje předsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje Ing. Josefa Janů 
a místopředsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje Ing. Jaroslava Bradáče podpisem Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje


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


68. Vyhodnocení přechodného období převzetí projektů Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 760/06/18

- bere na vědomí informaci o činnosti Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

- souhlasí se zachováním Agentury projektového a dotačního managementu, příspěvkové organizace, 
pro zajištění udržovacích činností dle důvodové zprávy

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Bc. Tomáš Picka, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


69. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Dolní Žandov "O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 761/06/18

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložený návrh smlouvy 
mezi Karlovarským krajem a obcí Dolní Žandov "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Dolní Žandov "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

Zodpovídá:
Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky


70. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo KK00396/2018 - Kotec o.p.s. - ukončení ze strany klienta.
Schválení nové vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje.                                                                                           

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 762/06/18

- schvaluje Projekt ,,Nestůj a pojď II" - dohoda o ukončení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo KK00396/2018-Kotec o.p.s.- ukončení  ze strany klienta. 
Schválení nové vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje.


- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Termín kontroly: 24.09.2018

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


71. Pravidla pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených 
pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 763/06/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytování náborových příspěvků určených pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení „Pravidla pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh „Smlouvy 
o poskytnutí náborového příspěvku“ pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem

- ukládá příspěvkovým organizacím v sociální oblasti zřizovaným Karlovarským krajem, v případě schválení náborového příspěvku Zastupitelstvem Karlovarského kraje, povinnost řídit se schválenými „Pravidly pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených pro pracovníky 
v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem"

Termín kontroly: 24.09.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" 
v Nejdku, příspěvková organizace
Ing. Miloš Figer, ředitel Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace
Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace
Mgr. Hana Marešová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace
Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace
Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace
Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
Mgr. Petra Blažková, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace
Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace
Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


72. Poskytnutí odměny řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 764/06/18

- schvaluje poskytnutí odměny Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

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

Termín kontroly: 27.08.2018

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


73. Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary" - informace o projektu a úprava finančního krytí na základě dopisu ředitele odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Rostislava Mazala ze dne 22.05.2018

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


74. Žádost místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí dotace 
ve výši 46.869,47 Kč na vrácení části odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace týkající se projektu Rekonstrukce, modernizace – Hotel Lesná, registrační číslo CZ.1.09/4.2.00/30.0077.6

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


75. Schválení smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a projektové dokumentace pro provádění stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" a schválení smlouvy o dílo na provedení stavebně technického průzkumu objektu Císařských lázní a schválení podání žádosti o vydání závazného stanoviska na provedení stavebně technického průzkumu objektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 765/06/18

- schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a projektové dokumentace pro provádění stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" s INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 25594443, 
ve výši 1.997.000 Kč bez DPH, tj. 2.416.370 Kč vč. DPH, dle návrhu

- schvaluje smlouvu o dílo na provedení stavebně technického průzkumu objektu Císařských lázní 
s INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 25594443, ve výši 
1.625.000 Kč bez DPH, tj. 1.966.250 Kč vč. DPH, dle návrhu

- schvaluje podání žádosti o vydání závazného stanoviska příslušnému orgánu památkové péče 
na provedení stavebně technického průzkumu objektu Císařských lázní Karlovy Vary

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou podpisem žádosti o vydání závazného stanoviska na provedení stavebně technického průzkumu objektu Císařských lázní, Karlovy Vary.

Termín kontroly: 08.10.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


76. Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností Jan Becher - Karlovarská Becherovka 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 766/06/18

- schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě mezi Karlovarským krajem a společností Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 27.08.2018

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


77. Poskytnutí daru Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 767/06/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí daru ve výši 1.000.000 Kč Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze na materiálně technické zabezpečení výuky na odloučeném pracovišti v Sokolově a další provozní náklady (zejména energie a služby, mzdové náklady a náklady vyplývající ze smlouvy o zřízení odloučeného pracoviště 
v Sokolově) pro zahájení školní výuky pro školní rok 2018 - 2019 v Integrované  střední škole technické 
a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 270/2018 - přesun finančních prostředků ve výši ± 1.000.000 Kč 
z neinvestiční rezervy na nepředvídatelné výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou poskytnuty formou neinvestiční dotace organizační složce státu Vyšší policejní škole 
a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze (IČO 48135453) na zahájení činnosti pobočky této školy v Sokolově.

Termín kontroly: 10.09.2018

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov




78. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 - do 31.12.2018 - aktualizace č. 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 768/06/18

- schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 - aktualizace č. 3 
dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly


