Usnesení ze 188. jednání RKK dne 16.03.2020 (mimo řádný termín)
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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 188. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne pondělí 16. března 2020 (mimo řádný termín)  
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:52 do 11:52 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis	
Omluveni:		Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, p. Váňa 
Přizvaní:	             Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. arch. Franta, Ing. Hryszová, Ing. Jánská, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, Mgr. Saxová, PhDr. Mgr. Smoleja
Zapisovatelka:      	Marie Valentová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Schválení udělení plné moci, JUDr. Pavlu Tomkovi, advokátovi k zastupování Karlovarského kraje ve věci vymáhání náhrady škody
RK 249/03/20
2.
Rozšíření zmocnění pro zastupování 
RK 250/03/20
3.
Poskytnutí darů výhercům krajského kola soutěže Zlatý erb
RK 251/03/20
4.
Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
RK 252/03/20
5.
Vydefinování nového strategického projektu a nového regionálně specifického brownfieldu 
RK 253/03/20
6.
Změna členů Regionální stále konference
RK 254/03/20
7.
Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" při realizaci akce "Senior Pas 2020"
RK 255/03/20
8.
Spolupráce mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Karlovarským krajem, které poskytují sociální služby na zajištění sběru dat v rámci informačního systému „Unikátní žadatel“
RK 256/03/20
9.
Stanovení podmínek příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby 
pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinností příjemce 
a důsledků porušení povinností příjemce v roce 2020
RK 257/03/20
10.
Babička roku 2020
staženo
11.
Rozpočtové změny
RK 258/03/20


12.
Schválení uzavření podlicenční smlouvy na poskytnutí projektové dokumentace 
na revitalizaci objektu Císařských lázní Karlovy Vary statutárnímu městu 
Karlovy Vary a Kanceláři architektury města Karlovy Vary, příspěvkové organizaci
RK 259/03/20

13.
Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce“ v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“; registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993
RK 260/03/20
14.
Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., na akci "Rekonstrukce domácnosti 
č. 1 v domově pro seniory"
RK 261/03/20
15.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
staženo
16.
Schválení projektů příspěvkových organizací Karlovarského kraje pro rok 2020 
dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017
RK 262/03/20
17.
Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
staženo
18.
Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem 
v oblasti kultury za 2. pololetí roku 2019
RK 263/03/20
19.
Informace o výsledku realizace projektu "Art centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1 Cheb" Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje“
RK 264/03/20
20.
Schválení výjimky z předpisu rady č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi - znalecké činnosti
RK 265/03/20
21.
Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 
1. průběžná výzva projektu - schválení  XI. části dílčích projektů do zásobníku
RK 266/03/20
22.
Projekt "Kotlíkové dotace III" Žádost o změnu zdroje vytápění v projektu 
č. 3_01_631
RK 267/03/20
23.
Záměr Karlovarského kraje prodat bytovou jednotku č. 171/2 s podílem na budově č.p. 171 a pozemku parc. č. st. 167, vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
RK 268/03/20
24.
Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s., pro rok 2020
staženo
25.
Vyjadřování Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní prostředí
RK 269/03/20
26.
Propagační kampaň Karlovarského kraje s cílem získat nové praktické lékaře 
do kraje 
staženo
27.
Plnění plánu investic společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., za rok 2019 
RK 270/03/20
28.
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje 
v oblasti zdravotnictví za rok 2019
RK 271/03/20
29.
Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2019
RK 272/03/20
30.
Vyhlášení dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" 
pro rok 2020  
staženo
31.
Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ – schválení a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje
RK 273/03/20
32.
Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za rok 2019
RK 274/03/20
33.
EHTTA (Asociace evropských historických lázeňských měst) – předání agendy Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.
RK 275/03/20
34.
Nákup ochranných pomůcek

RK 276/03/20

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Dalibora Blažka
- Ing. Josefa Janů


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

 34.
Nákup ochranných pomůcek


Staženo z programu:

10.
Babička roku 2020

15.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – oblast kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu

17.

  24.
  26.
  30.   
Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s., pro rok 2020
Propagační kampaň Karlovarského kraje s cílem získat nové praktické lékaře do kraje
Vyhlášení dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
- "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" pro rok 2020  


      

1. Schválení udělení plné moci, JUDr. Pavlu Tomkovi, advokátovi k zastupování Karlovarského kraje ve věci vymáhání náhrady škody

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 249/03/20

- schvaluje vymáhání pohledávky 100.000 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody ve věci škodního případu - Realizace stavby "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech - pokuta 
od ÚOHS"

- schvaluje udělení plné moci, JUDr. Pavlu Tomkovi, advokátovi zapsanému v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod  ev. číslem 04488, se sídlem Polská 61/4, 360 01 Karlovy Vary – Drahovice, identifikační číslo: 61792977, k zastupování v právní záležitosti a v rozsahu vymezeného zástupčího oprávnění dle přiložené plné moci

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem plné moci

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního 
a právního a krajského živnostenského úřadu


2. Rozšíření zmocnění pro zastupování 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 250/03/20
- bere na vědomí informaci o vylučování věcí k samostatnému projednávání z věci vedené Policií České republiky pod č. j. NCOZ 748-1618/TČ-2016-417401

- schvaluje rozšíření zmocnění advokátní kanceláři JUDr. Josef Kollár a partneři k zastupování Karlovarského kraje jako poškozeného, uplatnění a vymáhání nároku na náhradu škody o trestní věci vyloučené k samostatnému projednávání z trestní věci vedené Policií České republiky 
pod č. j. NCOZ-748-1618/TČ-2016-417401

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 25.05.2020

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního 
a právního a krajského živnostenského úřadu


3. Poskytnutí darů výhercům krajského kola soutěže Zlatý erb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 251/03/20

- schvaluje poskytnutí finančních darů výhercům krajského kola soutěže Zlatý erb dle návrhu

Termín kontroly: 11.05.2020

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


4. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 252/03/20

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje od 28. 1. 2020 do 3. 3. 2020 dle návrhu

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


5. Vydefinování nového strategického projektu a nového regionálně specifického brownfieldu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 253/03/20

- bere na vědomí předložený materiál

- schvaluje novým strategickým projektem:
a) Modernizaci a obnovu přístrojového vybavení ve vybraných odděleních nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje
nebo
b) Generel dostavby areálu nemocnice v Karlových Varech

- schvaluje novým regionálně strategický brownfieldem :
a) Areál železničního depa - město Sokolov
nebo
b) Obalovna Mariánské Lázně - město Mariánské Lázně

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


6. Změna členů Regionální stále konference

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 254/03/20

- schvaluje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou jako náhradníka Mgr. Petra Kubise, předsedy Regionální stálé konference a pana Josefa Váňu jako náhradníka pana Martina Hurajčíka

- schvaluje, aby Ing. arch. Vojtěch Franta zastával pozici náhradníka Ing. Josefa Janů i stálého hosta Regionální stálé konference

- bere na vědomí ostatní personální změny členů Regionální stálé konference

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


7. Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" při realizaci akce "Senior Pas 2020"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 255/03/20

- schvaluje výjimku z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" čl. IX. odst. 1 s tím, že část veřejné zakázky "Senior Pas 2020" - část č. 1 "Materiálně-organizační zajištění chodu projektu Senior Pas 2020" bude zadána přímým zadáním oslovením jednoho dodavatele, kterým je Sun Drive Communications s.r.o., 
IČO 26941007

Termín kontroly: 10.08.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic
Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí


8. Spolupráce mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Karlovarským krajem, které poskytují sociální služby na zajištění sběru dat v rámci informačního systému „Unikátní žadatel“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 256/03/20

- schvaluje návrh smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Karlovarským krajem, které poskytují sociální služby na zajištění sběru dat v rámci informačního systému „Unikátní žadatel“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem smluv o spolupráci mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Karlovarským krajem, které poskytují sociální služby
Termín kontroly: 11.05.2020

Zodpovídá:
Bc. Petra Maněnová, pověřená úkoly vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace
JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" 
v Nejdku, příspěvková organizace
Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
Mgr. Simona Hechtová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, 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
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


9. Stanovení podmínek příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinností příjemce a důsledků porušení povinností příjemce v roce 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 257/03/20

- schvaluje Podmínky pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinnosti příjemce 
a důsledky porušení povinností příjemce stanovené příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby v roce 2020 včetně přílohy č. 1 Specifikace služeb a rozpis poskytnutého provozního příspěvku 
z dotace na rok 2020

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem poskytujících sociální služby postupovat v souladu s Podmínkami pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinnostmi příjemce a důsledky porušení povinností příjemce stanovenými příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby v roce 2020 včetně přílohy č. 1 Specifikace služeb a rozpis poskytnutého provozního příspěvku z dotace na rok 2020

Termín kontroly: 14.12.2020

Zodpovídá:
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace
Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace
Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, 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. Simona Hechtová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace
Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace
Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace
JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" 
v Nejdku, příspěvková organizace
Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace


10. Babička roku 2020

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


11. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 258/03/20

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 125/2020
 - navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku 9.988,09 Kč (396,51 EUR) z titulu přijetí podílu státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky za realizaci projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Bavorsko, financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020

Rozpočtovou změnu č. 126/2020
- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku 167.913,08 Kč (6.740,79 EUR) z titulu přijetí evropského podílu od Bavorského státního ministerstva hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky za realizaci projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR - Bavorsko realizovaného v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020

Rozpočtovou změnu č. 127/2020
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 15.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů 
za období 1/2020 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací

Rozpočtovou změnu č. 128/2020
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 93.660 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí náborového příspěvku dvěma novým zaměstnankyním, pracovnicím v sociálních službách v přímé obslužné péči, které splnily podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23.09.2019. 

Rozpočtovou změnu č. 129/2020
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 12.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestiční rezervy na příspěvky, 
a to z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary na zajištění výdajů souvisejících se Zajištěním organizace celorepublikového kola Matematické soutěže pro střední zdravotnické školy v roce 2020

Rozpočtovou změnu č. 130/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 28.100 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 Karlovarským krajem v oblasti školství Základní škola a střední škola Karlovy Vary v částce 26.000 Kč a Gymnázium Cheb v částce 2.100 Kč. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 131/2020    
- navýšení neinvestičních příjmů a neinvestičních výdajů Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 100.000 Kč z titulu zapojení příjmu za prodej suvenýrů (veverky) v rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020, která se konala v Karlovarském kraji 
ve dnech 19. až 24. ledna 2020

Rozpočtovou změnu č. 132/2020
- zapojení financování z části zůstatku Sociálního fondu k datu 31.12.2019 do rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 700.000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na výdaje sociálního fondu v roce 2020.

Rozpočtovou změnu č. 133/2020
 - zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2019 ve výši 961.950 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na veřejnou zakázku Personální audit 
na Krajském úřadě Karlovarského kraje a na vybraných příspěvkových organizací Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 134/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v celkové výši 26.514.020,31 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí České republiky na financování projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva 
v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III“, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostřední 2014-2020

Rozpočtovou změnu č. 135/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2019 ve výši 4.812.923 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů odboru informatiky na financování veřejné zakázky „Pořízení 2 diskových polí pro Krajský úřad Karlovarského kraje“

Rozpočtovou změnu č. 136/2020
- navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši 65.861 Kč. Jedná se o finanční prostředky vrácené příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem, které je povinen Karlovarský kraj odvést 
do státního rozpočtu.

Rozpočtovou změnu č. 137/2020
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2019 ve výši 4.294.469,45 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nespotřebované finanční prostředky státního rozpočtu, které musí Karlovarský kraj při finančním vypořádání se státním rozpočtem vrátit.
Rozpočtovou změnu č. 138/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 5.489.319,14 Kč (podíl SR + EU), 
z toho investiční ve výši 5.489.185,74 Kč a neinvestiční ve výši 133,40 Kč, z titulu přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky do rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní škola Ostrov za realizaci projektu Zvládnu to sám č. 7040 (identifikační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010814) realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Rozpočtovou změnu č. 139/2019
- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2019 ve výši 2.748.126,75 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů odboru informatiky. Tyto finanční prostředky jsou určeny na financování veřejné zakázky Obnova bezdrátové sítě KÚ KK ve výši 848.126,75 Kč a na implementaci ekonomického informačního systému ve výši 1.900.000 Kč.

Rozpočtovou změnu č. 140/2020
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.000 Kč z titulu vrácení finančních prostředků z roku 2019 s účelovým znakem 33353 (přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace zřizované obcí 
v oblasti školství. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Rozpočtovou změnu č. 141/2020
- navýšení příjmů kraje za nájemné ve výši 26.269.607,74 Kč a navýšení výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 26.269.607,74 Kč na správu a údržbu nemovitého majetku kraje, z toho částka ve výši 20.966.536,87 Kč je neinvestiční a částka ve výši 5.303.070,87 Kč investiční (technické zhodnocení nemovitého majetku kraje). Jedná se o vzájemné vyrovnání pohledávek 
a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., které bude provedeno 
na základě dohody o vzájemném zápočtu pohledávek.

Termín kontroly: 11.05.2020

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu


12. Schválení uzavření podlicenční smlouvy na poskytnutí projektové dokumentace na revitalizaci objektu Císařských lázní Karlovy Vary statutárnímu městu Karlovy Vary a Kanceláři architektury města Karlovy Vary, příspěvkové organizaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 259/03/20

- schvaluje poskytnutí podlicence k užití projektové dokumentace na revitalizaci Císařských lázní statutárnímu městu Karlovy Vary a Kanceláři architektury města Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, pro potřeby její úpravy za účelem navržení řešení vestavby koncertního sálu

- schvaluje vzor podlicenční smlouvy podle návrhu

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem podlicenční smlouvy

Termín kontroly: 11.05.2020

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

13. Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce“ v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“; registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 260/03/20

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění 
a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce“

- pověřuje Ing. Josefa Janů podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce“

Termín kontroly: 20.04.2020

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


14. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., na akci "Rekonstrukce domácnosti č. 1 v domově pro seniory"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 261/03/20

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro osoby 
se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., na akci "Rekonstrukce domácnosti č. 1 v domově pro seniory"

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 123/2020 - přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 2.660.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., 
na poskytnutí dotace do fondu investic na akci "Rekonstrukce domácnosti č. 1 v domově pro seniory".

Termín kontroly: 20.04.2020

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


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

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

16. Schválení projektů příspěvkových organizací Karlovarského kraje pro rok 2020 dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 262/03/20

- schvaluje zařazení projektů uvedených v tabulce č. 1 do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
- schvaluje podání projektů pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje do vyhlášených výzev uvedených v tabulce, která je přílohou č. 1

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

Termín kontroly: 10.08.2020

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


17. Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


18. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti kultury za 2. pololetí roku 2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 263/03/20

- schvaluje výši odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti kultury za 2. pololetí roku 2019 v částkách dle návrhu č. 1

Termín kontroly: 20.04.2020

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


19. Informace o výsledku realizace projektu "Art centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1 Cheb" Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 264/03/20

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci o výsledku realizace projektu "Art centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1 Cheb" Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 11.05.2020

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu
Mgr. Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace


20. Schválení výjimky z předpisu rady č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi - znalecké činnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 265/03/20

- schvaluje výjimku z předpisu rady č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na uzavření rámcové smlouvy na znalecké služby mezi Karlovarským krajem a GT Appraisal service – Znalecký ústav a.s., Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 27599582

- schvaluje návrh rámcové smlouvy na znalecké služby mezi Karlovarským krajem a GT Appraisal service   – Znalecký ústav a.s., Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 27599582

- pověřuje vedoucího odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje podpisem rámcové smlouvy na znalecké služby uzavírané mezi Karlovarským krajem a GT Appraisal service – Znalecký ústav a.s., Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 27599582

Termín kontroly: 25.05.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


21. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná výzva projektu - schválení  XI. části dílčích projektů do zásobníku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 266/03/20

- schvaluje 
 - k financování a zařazení do zásobníku dílčích projektů dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", dle přílohy 1

- zamítnutí žádostí o dílčí projekty podaných v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", dle přílohy 2

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem Smluv o poskytnutí účelové investiční dotace schválených dílčích projektů, a to za předpokladu, že se v rámci výzvy uvolní finanční prostředky k financování dílčích projektů

Termín kontroly: 20.04.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic

22. Projekt "Kotlíkové dotace III" Žádost o změnu zdroje vytápění v projektu č. 3_01_631

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 267/03/20

- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace 
s evidenčním číslem KK00061/2020 dle návrhu

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK00061/2020

Termín kontroly: 11.05.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


23. Záměr Karlovarského kraje prodat bytovou jednotku č. 171/2 s podílem na budově č.p. 171 
a pozemku parc. č. st. 167, vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 268/03/20

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat bytovou jednotku č. 171/2 s podílem ve výši 2741/48167 
na společných částech domu č.p. 171 a pozemku parc.č. st. 167, vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, evidováno na LV č. 4680 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, za podmínky úhrady minimální kupní ceny stanovené na základě znaleckého posudku ve výši ceny v místě a čase obvyklé ve výši 530.000 Kč, a za podmínky úhrady nákladů spojených s prodejem, 
a to správního poplatku za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč 
a úhrady nákladů spojených se zpracováním znaleckého posudku ve výši 3.500 Kč + DPH v platné zákonné výši, a dále dle návrhu

- schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Mgr. Dalibor Blažek, Bc. Olga Vokáčová, Ing. Zuzana Vaněčková

Termín kontroly: 02.11.2020

Zodpovídá:
PhDr. Milan Molec, ředitel příspěvkové organizace Dětského domova Karlovy Vary 
a Ostrov
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku


24. Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s., pro rok 2020

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


25. Vyjadřování Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 269/03/20

- revokuje usnesení rady kraje č. RK 441/04/15 ze dne 27.04.2015

- projednala následující varianty vyjadřování Karlovarského kraje v rámci procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí:
a) Rada Karlovarského kraje pověří člena rady kraje odpovědného za oblast životního prostředí, aby se 
z hlediska své funkce vyjadřoval za Karlovarský kraj k záměrům EIA a koncepcím SEA, pokud si to rada kraje nevyhradí jinak, s tím, že každé pololetí bude Radě Karlovarského kraje předložen materiál 
s informací, ke kterým záměrům a jak (souhlasně, souhlasně s podmínkami, nesouhlasně) se člen rady vyjadřoval
b) Rada Karlovarského kraje pověří člena rady kraje odpovědného za oblast životního prostředí, aby se 
z hlediska své funkce vyjadřoval za Karlovarský kraj k záměrům EIA a koncepcím SEA, pokud si to rada kraje nevyhradí jinak, s tím, že před vydáním vyjádření bude informativní materiál o konkrétním záměru 
či koncepci předložen vedení kraje
c) Za Karlovarský kraj se k záměrům EIA a koncepcím SEA bude vyjadřovat Rada Karlovarského kraje

- souhlasí s variantou a)

- pověřuje člena rady kraje odpovědného za oblast životního prostředí, aby se z hlediska své funkce vyjadřoval za Karlovarský kraj k záměrům EIA a koncepcím SEA, pokud si to rada kraje nevyhradí jinak, s tím, že každé pololetí bude Radě Karlovarského kraje předložen materiál s informací, ke kterým záměrům a jak (souhlasně, souhlasně s podmínkami, nesouhlasně) se člen rady vyjadřoval.

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


26. Propagační kampaň Karlovarského kraje s cílem získat nové praktické lékaře do kraje 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


27. Plnění plánu investic společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., za rok 2019 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 270/03/20

- bere na vědomí informaci o plnění plánu investic společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., za rok 2019

Zodpovídá:
Ing. Jan Bureš, člen rady


28. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví za rok 2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 271/03/20

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje 
v oblasti zdravotnictví za rok 2019

Zodpovídá:
Ing. Jan Bureš, člen rady


29. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví 
za II. pololetí roku 2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 272/03/20

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2019 v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 11.05.2020

Zodpovídá:
Ing. Jan Bureš, člen rady

30. Vyhlášení dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 
– "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" pro rok 2020  

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


31. Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ 
– schválení a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 273/03/20

- schvaluje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci dotačního programu „Smart Akcelerátor 2.0 
– Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ a Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí 
a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje programu „Smart Akcelerátor 2.0 
– Asistenční vouchery Karlovarského kraje dle návrhu

- vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci do dotačního programu „Smart Akcelerátor 2.0 
– Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938

- ukládá odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, příspěvková organizace (výkonnou jednotkou projektu Smart Akcelerátor 2.0)
- zveřejnit Výzvu k předkládání žádostí o dotaci do dotačního programu a Pravidla pro příjem a hodnocení z rozpočtu Karlovarského kraje vyhlašovaného dotačního programu na elektronické úřední desce ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu elektronických žádostí o dotace 
- zveřejnit informace o vyhlašovaném dotačním programu na webu Karlovarského kraje v sekci Dotace 
a na informačním webu programy.kr-karlovarsky.cz
 -uspořádat alespoň jeden informační seminář pro žadatele vyhlašovaného dotačního programu ve lhůtě nejpozději do dne zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace 
- zajistit přípravu technologie pro sběr elektronických žádostí o dotace ve lhůtě nejpozději do okamžiku zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace

Termín kontroly: 14.12.2020

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


32. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za rok 2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 274/03/20

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., za rok 2019

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., za rok 2019

Termín kontroly: 10.08.2020

Zodpovídá:
Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace
33. EHTTA (Asociace evropských historických lázeňských měst) – předání agendy Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 275/03/20

- schvaluje předání agendy EHTTA do správy Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

- schvaluje delegování ředitele/ředitelky Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., za Karlovarský kraj 
na veškerá jednání spojená s členstvím Karlovarského kraje v EHTTA. Formulář je uveden v příloze.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem formuláře pro delegování 
Mgr. Kristýny Matějů, Ph.D., na valné shromáždění EHTTA za Karlovarský kraj

Termín kontroly: 11.05.2020

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


34. Nákup ochranných pomůcek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 276/03/20

- bere na vědomí informaci o nedostatku ochranných pomůcek pro poskytování zdravotnických 
a sociálních služeb v Karlovarském kraji

- schvaluje objednávku pro nákup 8 000 kusů respirátorů a ochranných brýlí, dle důvodové zprávy

- ukládá vedoucí finančního odboru uhradit nákup 8000 kusů respirátorů a ochranných brýlí, 
dle důvodové zprávy

Termín kontroly: 25.05.2020

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního 
a právního a krajského živnostenského úřadu







Mgr. Petr Kubis v. r.                                          
                           hejtman 
Karlovarského kraje

Mgr. Dalibor Blažek v. r.
náměstek hejtmana


  

