Usnesení z 229. jednání RKK dne 23.11.2020 (mimo řádný termín)	č. j. KK/1748/VZ/20

23.11.2020		Strana 1 (celkem 7)

	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 229. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. listopadu 2020 (mimo řádný termín)  
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:02 do 9:33 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová (videokonferenčně), p. Hurajčík (od 9:03 hodin), Mgr. Blažek, Ing. Jakobec (od 9:08 hodin), Ing. Bureš, 
Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis
Přizvaní:		Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková 
Zapisovatelka:      	Marie Valentová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.11.2020
RK 1229/11/20
2.
Up-grade služby pro podporu informačního centra IZS Karlovarského kraje - modulu IS Hromada (MicroRescue) – vytvoření rezervačního systému kraje
RK 1230/11/20
3.
Žádost Kraje Vysočina o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu „Kraje pro bezpečný internet“ v roce 2020
RK 1231/11/20
4.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Horská služba ČR, o.p.s. 
a obec Tři Sekery
staženo
5.
Uzavření licenční smlouvy na nákup licence na užití čtyř map do připravovaného hornického průvodce Za výlety Hornickým regionem Krušnohoří/Erzgebirge, který bude vydán v rámci projektu „Propagace a prezentace Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří jako zapsaného statku na Seznamu světového dědictví UNESCO“
RK 1232/11/20
6.
Schválení podání žádostí na 4 projekty Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, u Statutárního města Karlovy Vary 
a u Ministerstva kultury ČR dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných 
z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017
RK 1233/11/20
7.
Schválení podání žádosti na projekt Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje – realizace I. etapy na projekt Rozšíření rádiového systému monitorování mikroklimatu v budově Muzea Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, u Ministerstva kultury ČR dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017

RK 1234/11/20
8.
Schválení podání žádosti na projekt Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského kraje - podpora celoročního výstavního programu, dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017
RK 1235/11/20
9.
„ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706 Sokolov“ - schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby
RK 1236/11/20
10.
Program obnovy venkova – žádosti o změny v dotovaných akcích obcí Březová, Dolní Nivy a Horní Blatná
RK 1237/11/20
11.
Schválení udělení plné moci společnosti RADDIT consulting s.r.o., k úkonům souvisejícím s realizací smlouvy o dílo KK01649/2020, na zpracovatele SEA 
(vč. Natura 2000) k Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2021 - 2027
RK 1238/11/20








































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Janů
- Mgr. Dalibora Blažka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Staženo z programu:

4.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Horská služba ČR, o.p.s. 
a obec Tři Sekery


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.11.2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1229/11/20

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje 
k datu 16.11.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Up-grade služby pro podporu informačního centra IZS Karlovarského kraje - modulu 
IS Hromada (MicroRescue) – vytvoření rezervačního systému kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1230/11/20

- schvaluje použití finančních prostředků na položce ÚSPORY COVID-19 alokovaných v rozpočtu Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 242.000 Kč

- schvaluje financování up-gradu služby pro podporu informačního centra IZS Karlovarského kraje - modulu IS Hromada (MicroRescue) – vytvoření rezervačního systému kraje dle předloženého materiálu

Termín kontroly: 14.12.2020

Zodpovídá:
Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení


3. Žádost Kraje Vysočina o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
na realizaci projektu „Kraje pro bezpečný internet“ v roce 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1231/11/20

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Kraji Vysočina z rozpočtu Karlovarského kraje 
ve výši 50.000 Kč na rok 2020 dle přílohy P4
- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s Krajem Vysočina ve výši 50.000 Kč na rok 2020

- schvaluje výjimku z předpisu rady kraje č. PR 02/2019 Pravidla pro poskytování dotací a jejich administrace čl. XVIII. odst. 1 písmeno b)

Termín kontroly: 14.12.2020

Zodpovídá:
Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení


4. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Horská služba ČR, o.p.s. a obec Tři Sekery

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


5. Uzavření licenční smlouvy na nákup licence na užití čtyř map do připravovaného hornického průvodce Za výlety Hornickým regionem Krušnohoří/Erzgebirge, který bude vydán v rámci projektu „Propagace a prezentace Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří jako zapsaného statku na Seznamu světového dědictví UNESCO“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1232/11/20

- schvaluje uzavření licenční smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností Kartografie PRAHA a.s., dle návrhu, který je přílohou č. 1

- pověřuje Mgr. Veroniku Vodičkovou, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, podpisem licenční smlouvy se společností Kartografie PRAHA a.s.

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit k podpisu licenční smlouvu mezi Karlovarským krajem a společností Kartografie PRAHA a.s.

Termín kontroly: 14.12.2020

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


6. Schválení podání žádostí na 4 projekty Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, u Statutárního města Karlovy Vary a u Ministerstva kultury ČR dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1233/11/20

- schvaluje zařazení projektů dle návrhu v příloze č. 1 do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje podání žádostí na projekty dle návrhu v příloze č. 1 do vyhlášených výzev statutárního města Karlovy Vary a Ministerstva kultury ČR

- schvaluje celkové náklady projektů dle návrhu v příloze č. 1

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

Termín kontroly: 14.12.2020

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


7. Schválení podání žádosti na projekt Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje – realizace I. etapy na projekt Rozšíření rádiového systému monitorování mikroklimatu v budově Muzea Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, u Ministerstva kultury ČR dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1234/11/20

- schvaluje zařazení I. etapy projektu "Rozšíření rádiového systému monitorování mikroklimatu v budově Muzea Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje", do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje podání žádosti na I. etapu k projektu "Rozšíření rádiového systému monitorování mikroklimatu v budově Muzea Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje", do vyhlášené výzvy Ministerstva kultury ČR, z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II

- schvaluje celkové náklady I. etapy projektu "Rozšíření rádiového systému monitorování mikroklimatu 
v budově Muzea Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje", ve výši max. 295.140 Kč

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

Termín kontroly: 14.12.2020

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


8. Schválení podání žádosti na projekt Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského kraje - podpora celoročního výstavního programu, dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 03/2017

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1235/11/20

- schvaluje zařazení projektu Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje podání projektu "Podpora celoročního výstavního programu" Galerie výtvarného umění 
v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, do vyhlášené výzvy u Ministerstva kultury ČR

- schvaluje celkové náklady projektu "Podpora celoročního výstavního programu" pro Galerii výtvarného umění v Chebu, ve výši 2.300.000 Kč


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

Termín kontroly: 14.12.2020

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D., ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace


9. „ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706 Sokolov“ - schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1236/11/20

- bere na vědomí Informaci o změnových listech č. 7. až 15, informaci o prodloužení lhůty protokolárního předání řádně dokončeného díla a informaci o změně oprávněné osoby objednatele 
se všeobecnou působností; vše v rámci realizace stavby „ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu 
SO706 Sokolov“

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, vedenou pod ev. č. objednatele KK 01355/2020, 
se společností SUAS – stavební, s.r.o, se sídlem Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, IČO 61779539, 
na realizaci stavby „ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706 Sokolov“, dle návrhu

- pověřuje člena rady pro oblast investic podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, vedenou 
pod ev. č. objednatele KK 01355/2020, se společností SUAS – stavební, s.r.o., se sídlem Jednoty 1628, 
356 01 Sokolov, IČO 61779539, na realizaci stavby „ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu 
SO706 Sokolov“

Termín kontroly: 14.12.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


10. Program obnovy venkova – žádosti o změny v dotovaných akcích obcí Březová, Dolní Nivy 
a Horní Blatná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1237/11/20

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
- změnu charakteru dotace a parametrů dotované akce obce Březová a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01490/2020
- změnu termínu pro dokončení realizace akce a předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté obci Dolní Nivy a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK02297/2020
- změnu termínu pro dokončení realizace akce a předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté obci Horní Blatná a změnu parametrů dotované akce a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK01525/2020

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 397/2020 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 277.337 Kč z neinvestiční na investiční prostředky. Jedná se o změnu charakteru poskytnuté dotace z neinvestiční na investiční ve výši 277.337 Kč městu Březová v rámci dotačního Programu obnovy venkova.

Termín kontroly: únor 2021

Zodpovídá:
Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje


11. Schválení udělení plné moci společnosti RADDIT consulting s.r.o., k úkonům souvisejícím 
s realizací smlouvy o dílo KK01649/2020, na zpracovatele SEA (vč. Natura 2000) k Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2021 - 2027

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1238/11/20

- schvaluje udělení plné moci společnosti RADDIT consulting s.r.o., k úkonům souvisejícím s realizací smlouvy o dílo KK01649/2020 jako zpracovatele SEA (vč. Natura 2000) k Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2021 - 2027 v předloženém znění

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

Termín kontroly: leden 2021

Zodpovídá:
Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje













         Mgr. Petr Kubis v. r. 	    Ing. Josef Janů v. r.
                   hejtman	             ověřovatel
         Karlovarského kraje


