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	K a r l o v a r s k ý    k r a j	
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06


USNESENÍ

ze 179. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. ledna 2020 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:35 do 12:58 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Ing. Jakobec 
(od 8:39 do 9:46 hod.), Ing. Bradáč, Ing. Janů, p. Váňa (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis
Omluveni:		Mgr. Blažek, Ing. Bureš
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. Jánská, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, Mgr. Saxová, 
PhDr. Mgr. Smoleja
Zapisovatelka:      	Petra Palusková


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Zimní údržba komunikací, zastávek MHD, chodníků a parkovacích ploch v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje - výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi  
RK 41/01/20
2.
Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Telekomunikační služby pro Karlovarský kraj 2020 - 2024" 
staženo
3.
Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2020/2021
RK 42/01/20
4.
Projekt Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov 
po živelní pohromě“ - schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o technickém dozoru investora
staženo
5.
Zajištění prostor pro činnost pobočky Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze v Karlovarském kraji
RK 43/01/20
6.
Podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace v rámci "Výzvy ODM 2020" vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
RK 44/01/20
7.
Spolupráce při zajištění sněhových podmínek pro pořádání zimních sportů
RK 45/01/20
8.
Různé






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Janů
- Josefa Váňu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Staženo z programu:

2.
Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Telekomunikační služby 
pro Karlovarský kraj 2020 - 2024" 
4.
Projekt Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě“ 
- schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o technickém dozoru investora



1. Zimní údržba komunikací, zastávek MHD, chodníků a parkovacích ploch v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje - výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 41/01/20

- souhlasí a schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., jíž je Karlovarský kraj zřizovatelem a jediným akcionářem, na provádění zimní údržby komunikací v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a dále provádění zimní údržby na komunikacích, resp. pozemku Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, Dvory, 
360 06 Karlovy Vary, č.p. 527/113 a 527/113 v k.ú. Dvory

- schvaluje uzavření smlouvy na „Zajištění zimní údržby areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na zimní období 2020/2022“ mezi Karlovarským krajem a Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., 
dle návrhu

- pověřuje Mgr. Marcelu Saxovou, vedoucí odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje, podpisem smlouvy

- ukládá Mgr. Marcele Saxové, vedoucí odboru vnitřních záležitostí, zajistit potřebné kroky k zajištění zimní údržby dle schváleného usnesení

Termín kontroly: 06.04.2020

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí





2. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Telekomunikační služby 
pro Karlovarský kraj 2020 - 2024" 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


3. Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2020/2021

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 42/01/20

- souhlasí se stanovením předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání 
a forem vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, pro školní rok 2020/2021, dle návrhu projednaného 
s jejich řediteli

- ukládá ředitelům středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, aby v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 při stanovení kritérií 
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou respektovali doporučení Rady Karlovarského kraje dle návrhu

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s územními partnery Karlovarského kraje připravit návrh oborové struktury na rok 2021/2022 v termínu do 30.06.2020

Termín kontroly: 09.03.2020

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


4. Projekt Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě“ 
- schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o technickém dozoru investora

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


5. Zajištění prostor pro činnost pobočky Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 43/01/20

- schvaluje záměr poskytnutí budovy na adrese Komenského 759, Sokolov, která je ve správě Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, pro účely činnosti pobočky Vyšší policejní školy 
a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze od školního roku 2020/2021 s tím, že 
	část výuky střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, bude přemístěna do objektu ve správě této příspěvkové organizace na adrese Žákovská 716, Sokolov a část výuky do objektu Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, na adrese Pionýrů (bez č.p., st.p.č. 78/33), Sokolov (tzv. RETE)

v budově na adrese Komenského 759, Sokolov, budou na náklady Karlovarského kraje provedeny nezbytné úpravy - vybudování sprch u tělocvičny

- souhlasí s tím, že k realizaci záměru přemístění výuky je nutno
	provést nezbytné úpravy a opravy vnitřních prostor budovy na adrese Pionýrů 
(bez č.p., st.p.č. 78/33, Sokolov (tzv. RETE) s tím, že tyto zcela zafinancuje Karlovarský kraj

přepracovat projektovou dokumentaci k výstavbě nové budovy Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, na adrese Žákovská 716, Sokolov tak, aby sem mohla být 
do budoucna zcela přemístěna výuka z budovy Komenského 759, Sokolov, přičemž náklady 
na přepracování projektové dokumentace a na samotnou investici budou Radě Karlovarského kraje předloženy dodatečně ke schválení

- schvaluje náklady na akci "Stavební úpravy a změna užívání části 1. NP objektu Komenského 759, Sokolov, v objektu Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace (ulice Komenského 759, Sokolov) v předběžné výši 1.552.030 Kč, hrazené v plné výši z rozpočtu Karlovarského kraje, která bude upravena dle zpracované projektové dokumentace a soutěže na výběr zhotovitele stavebních prací

- ukládá odboru správa majetku ve spolupráci s dotčenými příspěvkovými organizacemi připravit návrhy smluv v oblasti majetku (výpůjčky nemovitého a movitého majetku)

- ukládá odboru investic
	objednat vypracování projektové dokumentace "Stavební úpravy a změna užívání části 1. NP objektu Komenského 759, Sokolov" dle nabídky Ing. Karla Drahokoupila, Krále Jiřího 22, 360 01 Karlovy Vary, ze dne 13.01.2020

	koordinovat ve spolupráci s dotčenými příspěvkovými organizacemi zpracování projektových dokumentací, výběr zhotovitelů stavebních prací a průběh realizace stavebních prací


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

Termín kontroly: 06.04.2020

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


6. Podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace v rámci "Výzvy ODM 2020" vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 44/01/20

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace v rámci "Výzvy ODM 2020" 
(č. j. MSMT-41036/2019-1) ve výši 3.400.000 Kč, dle návrhu

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy, podpisem žádosti o poskytnutí dotace a k veškerým dalším souvisejícím úkonům

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

Termín kontroly: 23.03.2020

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





7. Spolupráce při zajištění sněhových podmínek pro pořádání zimních sportů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 45/01/20

- bere na vědomí informaci o sněhových podmínkách v Oberwiesenthalu pro zajištění konání IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Karlovarském kraji

- souhlasí s poskytnutím maximální součinnosti a pomoci pořadateli WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 
pro zajištění sněhových podmínek pro konání závodů FIS MSJ v severské kombinaci a FIS U23 MS 
v běžeckém lyžování 2020 jako kompenzaci za možné znehodnocení kvality sněhové pokrývky při konání IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Karlovarském kraji v Oberwiesenthalu - Fichtelbergu

- ukládá informovat pořadatele WSC Erzgebirge Oberwiesenthal o přijatém usnesení a závazku

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 16/2020 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši 
± 1.000.000 Kč z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na zabezpečení financování výdajů v rámci závodů FIS U23 MS 
v běžeckém lyžování 2020, spojených s případným zasněžováním a úhradou těchto služeb

Termín kontroly: 11.05.2020

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







Mgr. Petr Kubis v. r. 
hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Josef Janů v. r.
 ověřovatel


