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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 10. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 15. února 2021 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:35 do 11:00 hodin 


Přítomni:              	Ing. Kulhánek, Ing. arch. Franta, Mgr. Blažek, p. Pizinger, Mgr. Čermák, 
Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (videokonferenčně)
(celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Kulhánek
Omluveni:		Ing. Bureš, pí Haláková
Přizvaní:	PhDr. Mgr. Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Bc. Čekan, Ing. Jakobec, MUDr. März, pí Monsportová (videokonferenčně), Mgr. Pavlíková
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2020
RK 166/02/21
2.
Řešení prostorových kapacit Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
RK 167/02/21
3.
Návrh možností zřízení „Platformy pro transformaci Karlovarského kraje“
RK 168/02/21
4.
Příprava Karlovarského kraje na čerpání finančních prostředků z operačního programu Spravedlivá transformace. Návrh dalšího postupu přípravy na čerpání 
a prioritizace projektových záměrů ve vztahu k operačnímu programu Spravedlivá transformace.
RK 169/02/21
5.
Pandemická situace v okrese Sokolov a Cheb
RK 170/02/21







   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. arch. Vojtěcha Frantu
- Ing. Víta Hromádka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

5.
Pandemická situace v okrese Sokolov a Cheb


1. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 166/02/21

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o použití vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2020 
ve výši 933.028.359,52 Kč v souladu s účelem dle tabulky č. 1 řádků 13 až 16, řádků 18 až 53, řádků 55 až 60 a dle tabulky č. 2

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení částečnou alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2020 ve výši 643.545.000 Kč dle tabulky č. 3

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


2. Řešení prostorových kapacit Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 167/02/21

- schvaluje pokračování v realizaci akce "Rekonstrukce objektu v Dalovicích, Hlavní 174/22" Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, pro účely umístění dvou rodinných skupin tohoto dětského domova

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy, odboru investic a řediteli příspěvkové organizace realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 26.07.2021

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





3. Návrh možností zřízení „Platformy pro transformaci Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 168/02/21

- bere na vědomí předložený materiál o možnostech zřízení platformy pro transformaci
Karlovarského kraje

- souhlasí s vytvořením platformy pro transformaci Karlovarského kraje Rozšířením Regionální stálé konference o stálé hosty bez hlasovacího práva a vytvořením pracovní skupiny „Platforma 
pro transformaci Karlovarského kraje“ pod Regionální stálou konferencí

- souhlasí s návrhem členů platformy pro transformaci Karlovarského kraje, který je možné modifikovat 
v čase podle aktuálních potřeb Karlovarského kraje

- souhlasí s podáním podnětu Karlovarského kraje k projednání Regionální stálou konferencí Rozšíření Regionální stálé konference o stálé hosty bez hlasovacího práva a s podáním podnětu Karlovarského kraje k projednání Regionální stálou konferencí Vytvoření pracovní skupiny „Platforma pro transformaci Karlovarského kraje“ pod Regionální stálou konferencí

- ukládá Ing. arch. Vojtěchu Frantovi, náměstkovi hejtmana, vyvolat první zasedání platformy 
pro transformaci Karlovarského kraj s cílem zahájit dialog nad transformační vizí Karlovarského kraje 
a nad sestavením priorit transformačních projektů a podat podnět sekretariátu Regionální stálé konference k projednání

Termín kontroly: 19.04.2021

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


4. Příprava Karlovarského kraje na čerpání finančních prostředků z operačního programu Spravedlivá transformace. Návrh dalšího postupu přípravy na čerpání a prioritizace projektových záměrů ve vztahu k operačnímu programu Spravedlivá transformace.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 169/02/21

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě

- bere na vědomí informace o činnostech, které byly provedeny

- schvaluje výjimku z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" - zadání veřejné zakázky malého rozsahu s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle § 27 písm. a) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přímým zadáním jednomu dodavateli 
a to AQE advisors, a.s., IČO 26954770, za cenu 750.000 Kč bez DPH, tj. 907.500 Kč vč. DPH

- pověřuje Ing. arch Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana, podpisem uzavření smlouvy o dílo 
se společností AQE advisors, a.s., IČO 26954770, na Podporu implementace Fondu spravedlivé transformace pro Karlovarský kraj v rozsahu uvedeném v nabídce společnosti ze dne 11.02.2021

- ukládá odboru řízení projektů činit kroky směřující k uzavření smlouvy o dílo se společností 
AQE advisors, a.s., na zpracování na Podporu implementace Fondu spravedlivé transformace 
pro Karlovarský kraj v rozsahu uvedeném v nabídce společnosti ze dne 11.02.2021

- souhlasí se stanovením pracovní skupiny pro určení prioritizace transformačních projektů, u nichž by byl žadatelem Karlovarský kraj, a to:
S využitím interních i externích kapacit:
-	4 členové z řad Zastupitelstva Karlovarského kraje
-	4 zaměstnanci Krajského úřadu Karlovarského kraje
-	zástupci KARP, p.o.
-	externí spolupráce

- ukládá odboru řízení projektů učinit kroky směřující ke stanovení pracovní skupiny pro prioritizaci transformačních projektů ve zvoleném složení

Termín kontroly: 19.04.2021

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


5. Pandemická situace v okrese Sokolov a Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 170/02/21

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje oslovit zemské prezidenty příhraničních německých okresů žádostí o sdělení, zda je možné v jejich zdravotnických zařízeních poskytnout lůžkovou kapacitu 
pro pacienty z Karlovarského kraje

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje vyzvat Vládu ČR případně Ministerstvo zdravotnictví ČR 
o posílení a zajištění většího počtu vakcín k urychlení vakcinace v uzavřených okresech Sokolov a Cheb

Termín kontroly: 22.03.2021

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














Ing. Petr Kulhánek v. r.
         hejtman 
Karlovarského kraje

   Ing. arch. Vojtěch Franta v. r.
              náměstek hejtmana


