Usnesení z 18. jednání RKK dne 26.4.2007
26.4.2007                                                                                                                                                    Strana 1 (celkem 17)
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 21



USNESENÍ

z 18. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 26. dubna 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 10:55 hodin 


Přítomni:                  JUDr. Pavel, Ing. Zborník (do 10:15 hod.), Ing. Červenka, RNDr. Horký, 
Ing. Behenský, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)       
Jednání řídil:            JUDr. Pavel
Omluveni:	 Ing. Orálek
Další zúčastnění:      Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:                   J. Kopál, MUDr. Štefan, Mgr. Hanzl, Ing. Keřka, MUDr. Dobiáš 
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.

  A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
  1.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská 		RK 264/04/07
nemocnice a.s.
  2.		Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zásahové vozidlo lékaře 	RK 265/04/07
zdravotnické záchranné služby – terénní 4x4 s minimálním předepsaným 
vybavením“
	-          Schválení formy zadávacího řízení
	-          Schválení  seznamu subjektů k obeslání zadávací dokumentací
	-          Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	-          Jmenování členů komise pro otvírání obálek s nabídkami
	-          Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek  
  3.		Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Nákup 6 ks sanitních 		RK 266/04/07
vozidel RZP v  provedení RLP pro Územní zdravotnickou záchrannou službu 
Karlovarského kraje“
	-          Schválení formy zadávacího řízení
	-          Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	-          Jmenování členů komise pro otvírání obálek s nabídkami
	-          Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 26.4.2007		RK 267/04/07

  5.	Zavedení softwarového nástroje MS Projekt v APDM KK p.o.			RK 268/04/07
  6.	Rozpočtové změny								RK 269/04/07
  7.	Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 		RK 270/04/07
od 1.1.2007 do 31.3.2007 
  8.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu KK pro Aeroklub Toužim a smlouva 		RK 271/04/07
o poskytnutí příspěvku z 	rozpočtu KK pro Aeroklub Toužim
  9.	Zasílání účetních dat obchodními společnostmi Karlovarská krajská 		RK 272/04/07
nemocnice, a.s., Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s a příspěvkovou 
organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
10.	Poskytnutí neinvestičního příspěvku – Střední průmyslová škola Ostrov		RK 273/04/07
11.	Změna názvu investiční akce příspěvkové organizace Domov pro osoby 		RK 274/04/07
se zdravotním postižením v Radošově
12.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 	RK 275/04/07
-  část pozemkové parcely č. 777/1 (ZE 2224) v  k.ú. Loket
13.	Partnerská smlouva – rodinný pivovar Nový Drahov				RK 276/04/07
14.		„Průvodce pro vodáky na řece Ohři“ – přijetí nadačního příspěvku 		RK 277/04/07
od Nadace ČEZ
15.    Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Výhledová studie potřeb 	RK 278/04/07
a zdrojů vody v Karlovarském kraji“
		-          Schválení formy zadávacího řízení
		-          Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		-          Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
		-          Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
16.		Vyjádření k oznámení záměru „RECENT Tisová – dekontaminační plocha 	RK 279/04/07
a kompostárna
17.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 	RK 280/04/07
Základní umělecká škola Kraslice
18.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 	RK 281/04/07
Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
19.	Změna ve funkci člena školské rady střední školy, jejíž činnost vykonává 		RK 282/04/07
příspěvková organizace Střední odborná škola ekonomická a gymnázium Chodov
20.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje panu Jaromíru Vydrovi, 	RK 283/04/07
manažerovi fotbalového mužstva SK Slavia Karlovy Vary Old Boys
21a)  Souhlas k užití znaku Karlovarského kraje						RK 284/04/07
21b)  Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 285/04/07
„Modernizace letiště  Karlovy Vary - III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací 
haly pro splnění Schengenských dohod a 2. část - Výstavba nové odbavovací 
budovy" 
21c)  Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK 286/04/07
	osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje 
s dopravcem Karel Vrbík
21d)  Schválení vyhodnocení pořadí nabídek v zadávacích řízeních na dodavatele 	RK 287/04/07
stavebních prací u akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji
21e)	Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících 		RK 288/04/07
činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
21f)   Druhá změna jízdních řádů 2006/2007 s platností od 10. června 2007		RK 289/04/07
21g)  Smlouva o dílo „SEA – posouzení vlivů aktualizace Programu rozvoje 		RK 290/04/07
Karlovarského kraje pro  období 2007 – 2013 na životní prostředí“
21h)  Právní zastoupení Karlovarského kraje ve sporu se společností Construct Data 	RK 291/04/07
Verlag AG advokátní kanceláří Kuruc Holoubková a spol.
21i)   Pracovní cesta Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a Regionálního stavebního 	RK 292/04/07
sdružení Karlovy Vary do Čínské lidové republiky





            Ing. Jan Zborník v z.                			         Ing. Jiří Behenský v. r.
                      hejtmana				                 	      ověřovatel
 	Karlovarského kraje						      
A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-   Ing. Jiřího Behenského
-   Ing. Jiřího Červenku


B)  Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady s následujícími změnami 
a doplněními:

Rozšíření programu o:

bod  č. 21 a)  	Souhlas k užití znaku Karlovarského kraje	
					
bod č. 21 b)  	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Modernizace letiště  Karlovy Vary - III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod a 2. část - Výstavba nové odbavovací budovy" 

bod č. 21 c)  	Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje s dopravcem Karel Vrbík

bod č. 21 d)  	Schválení vyhodnocení pořadí nabídek v zadávacích řízeních na dodavatele stavebních prací u akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji

bod č. 21 e)	Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

bod č. 21 f)   	Druhá změna jízdních řádů 2006/2007 s platností od 10. června 2007	
	
bod č. 21 g)  	Smlouva o dílo „SEA – posouzení vlivů aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje pro  období 2007 – 2013 na životní prostředí“

bod č. 21 h)  	Právní zastoupení Karlovarského kraje ve sporu se společností Construct Data Verlag AG advokátní kanceláří Kuruc Holoubková a spol.

bod č. 21 i) 	Pracovní cesta Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary do Čínské lidové republiky



1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 264/04/07

- bere na vědomí jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205,  informaci o volbě předsedy dozorčí rady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.,

- schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. za rok 2006,  

- rozhoduje, že vykázaný kladný hospodářský výsledek ve výši 3.075 tis. Kč bude dle předloženého návrhu představenstva rozdělen takto:

	příděl do zákonného rezervního fondu ve výši 10 % dosaženého zisku, tj. 307,5 tis. Kč, zaúčtováním ve prospěch účtu 42100 „Zákonný rezervní fond“,


	zbývajících 2.767,5 tis. Kč převést do dalších let zaúčtováním ve prospěch účtu 42800       „Nerozdělený zisk minulých let“


- bere na vědomí předloženou Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006

- bere na vědomí předloženou Zprávu nezávislého auditora ze dne 2.4.2007

- bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k přezkoumání Řádné roční účetní závěrky společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. za rok 2006 a návrhu na způsob rozdělení kladného hospodářského výsledku

- rozhoduje o vyplacení odměn za rok 2006 v 50% výši návrhu a stanovuje tyto úkoly:
předložit aktualizovaný finanční plán pro rok 2007 s ohledem na schválený výsledek hospodaření valnou hromadou
předložit aktualizovaný střednědobý plán
předložit návrh optimalizačních opatření ve zdravotní péči Karlovarské krajské nemocnice a.s. pro příští období

pro členy představenstva společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:
			Mgr. David Hanzl, předseda 
			MUDr. Jiří Štefan, místopředseda 
Ing. Vladimír Keřka, člen 
MUDr. Věra Procházková, členka 
MUDr. Miloš Dobiáš, člen

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
Zodpovídá: Mgr. David Hanzl, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
        Ing. Vladimír Keřka, člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.




2. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zásahové vozidlo lékaře zdravotnické záchranné služby – terénní 4x4 s minimálním předepsaným vybavením“
	-          Schválení formy zadávacího řízení
	-          Schválení  seznamu subjektů k obeslání zadávací dokumentací
	-          Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	-          Jmenování členů komise pro otvírání obálek s nabídkami
	-          Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 265/04/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zásahové vozidlo lékaře zdravotnické záchranné služby – terénní 4x4 s minimálním předepsaným vybavením“ Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zásahové vozidlo lékaře zdravotnické záchranné služby – terénní 4x4 s minimálním předepsaným vybavením“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  MUDr. Ivo Tukinski	 - náhradník: MUDr. Karel Vaněk
- člen:  Ing. Josef Bernátek         - náhradník: Jaroslava Bendáková
- člen:  Bc. Joža Lokajíček          - náhradník: Janka Danihelová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek :
- člen:  Ing. Jiří Mutinský	- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen:  RNDr. Petr Horký	- náhradník: Václav Veselý
- člen:  Ing. Josef Malý		- náhradník: RNDr. Jaroslav Růžička
- člen:  Petr Martínek		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen:  Ing. Ivan Žikeš		- náhradník: RNDr. Tomáš Vylita
- člen:  MUDr. Ivo Tukinski	- náhradník: MUDr. Karel Vaněk
- člen:  Bc. Joža Lokajíček         - náhradník: Janka Danihelová
Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá:  MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje



3. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Nákup 6 ks sanitních vozidel RZP 
v  provedení RLP pro Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“
	-          Schválení formy zadávacího řízení
	-          Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	-          Jmenování členů komise pro otvírání obálek s nabídkami
	-          Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 266/04/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného výběrového řízení dle zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Nákup 6 ks sanitních vozidel RZP v provedení RLP pro Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup 6 ks sanitních vozidel RZP v provedení RLP pro Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  MUDr. Ivo Tukinski	 - náhradník: MUDr. Karel Vaněk
- člen:  Ing. Josef Bernátek         - náhradník: Jaroslava Bendáková
- člen:  Bc. Joža Lokajíček         - náhradník: Janka Danihelová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek :
- člen:  Ing. Jiří Mutinský	- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen:  RNDr. Petr Horký	- náhradník: Václav Veselý
- člen:  Ing. Josef Malý		- náhradník: RNDr. Jaroslav Růžička
- člen:  Petr Martínek		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen:  Ing. Ivan Žikeš		- náhradník: RNDr. Tomáš Vylita
- člen:  MUDr. Ivo Tukinski	- náhradník: MUDr. Karel Vaněk
- člen:  Bc. Joža Lokajíček        - náhradník: Janka Danihelová
Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje



4.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 26.4.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 267/04/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 26.4.2007
Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí



5. Zavedení softwarového nástroje MS Projekt v APDM KK p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 268/04/07

- bere na vědomí a souhlasí se zavedením softwarového nástroje MS Project v Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. za účelem zdokonalení projektového řízení

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, Agentura projektového a dotačního managementu  Karlovarského
        kraje, p.o.



6. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 269/04/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 62/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti  ve výši 1.936.000, -- Kč k poskytnutí půjčky (investice 1.909.600,-- a neinvestice 26.400,--) a ve výši 675.920,-- Kč k poskytnutí příspěvku (investice 667.000,-- a neinvestice 8.920,--) do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění krajského spolufinancování a předfinancování projektu „Thomas – rekonstrukce a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“,  v rámci 6. kola výzvy SROP, opatření 3.1 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov




Rozpočtovou změnu č. 63/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti celkem ve výši 7.539.853,90 Kč na výdaje odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění  akcí v rámci grantového schématu v opatření 4.1 SROP – Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu, veřejné subjekty 
v 1. kole výzvy (rozpis jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 64/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti celkem ve výši 6.438.549,-- Kč na výdaje odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění akcí v rámci grantového schématu v opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury CR, malí a střední podnikatelé v 1. kole výzvy (rozpis je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 65/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti celkem ve výši 2.916.531,89 Kč na výdaje odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění  akcí v rámci grantového schématu v opatření 4.1 SROP – Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu, malí a střední podnikatelé,  v 1. kole výzvy (rozpis jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č.  66/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Karlovy Vary ve  výši 10.800,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č. 67/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 59.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje určenou na realizaci projektu „Eliáš Dollhopf (1703 – 1773) – barokní malíř západních Čech“ z programu Výzkum a vývoj

Rozpočtovou změnu č.  68/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční výdaje ve výši ± 700.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí příspěvků  na úseku ochrany životního prostředí neziskovým apod. organizacím.

Rozpočtovou změnu č. 69/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 808.632,--Kč.  Jedná se o zapojení příjmu z prodeje nemovitého majetku z důvodu úhrady daně z převodu nemovitostí.

Rozpočtovou změnu  č. 70/2007

- přesun  rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 z investičních na neinvestiční prostředky ve výši ± 119.048,-- Kč. Jedná se o úhradu zakázky „Průzkum potřeb středoškolských studentů – zájem o vysoké školy“. 

Rozpočtovou změnu  č. 71/2007

- přesun  rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 v celkové částce ± 124.009,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje  Dětský domov, MŠ a školní jídelnu Horní Slavkov  na  pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za II. pololetí roku 2006.  

Rozpočtovou změnu  č.  72/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  2.349.655,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny na  financování předprojektové přípravy akce „Centrum technického středoškolského a celoživotního vzdělávání" pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov.

Rozpočtovou změnu č. 73/2007

- přesun rozpočtových prostředků neinvestičního charakteru v rámci odboru majetkoprávního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 225.789,-- Kč  na investiční  výdaje, z důvodu koupě nemovitého majetku - pozemku parc. č. 1715, v katastrálním území, obec a okres Karlovy Vary 

Rozpočtovou změnu č. 74/2007 

- navýšení příjmů a výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením financování z Fondu řízení likvidity ve výši  500.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění výuky a výcviku včetně získání řidičského oprávnění pro vybrané učební obory příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov.

Rozpočtovou změnu č. 75/2007 

- navýšení příjmů a výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením financování z Fondu řízení likvidity ve výši 175.695,67 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených se stravováním žáků pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb.
Termín kontroly: 24.5.2007

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení rozpočtu 
a financování



7. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2007 do 31.3.2007 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 270/04/07

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1-3/2007

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení rozpočtu 
a financování

8. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu KK pro Aeroklub Toužim a smlouva o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu KK pro Aeroklub Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 271/04/07

- schvaluje 

	poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Aeroklubu Toužim ve výši 50.000,- Kč na otevřené mistrovství České republiky v akrobacii motorových letadel, které se uskuteční ve dnech  23.-27. května 2007

návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Aeroklubu Toužim v navrhovaném znění

- ukládá ekonomickému odboru realizovat následné kroky spojené s uzavřením smlouvy 
a poskytnutím příspěvku 
Termín kontroly: 7.6.2007   

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení rozpočtu 
a financování



9. Zasílání účetních dat obchodními společnostmi Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s a příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 272/04/07

- ukládá statutárním zástupcům organizací Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s a příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje zajistit elektronické zasílání účetních dat dle důvodové zprávy 

- ukládá vedoucímu odboru informatiky  zajistit po technické stránce transfer a zpracování dat pro zpracování v analytickém SW Idea

Termín kontroly: 12.7.2007

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky



10. Poskytnutí neinvestičního příspěvku – Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 273/04/07

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Ostrov ve výši 500.000,- Kč na krytí výdajů na zajištění výuky a výcviku autoškoly 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


11. Změna názvu investiční akce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 274/04/07

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Kyselka, část Radošov č.p. 137 změnu názvu investiční akce ze schválené  investiční akce „Čistička odpadních vod - oprava“ na investiční akci s názvem „Rekonstrukce čistírny odpadních vod“
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



12. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje -  část pozemkové parcely č. 777/1 (ZE 2224) v  k.ú. Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 275/04/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 777/1, označené ve zjednodušené evidenci jako PK 2224, o výměře 866 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1003-3249/2006 z části pozemkové parcely č. 777/1, označené ve zjednodušené evidenci jako PK 2224 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 777/5, v k.ú. a obci Loket, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, (jako dárce na straně jedné) a Městem Loket, se sídlem T.G.Masaryka 1, PSČ 357 33 Loket, IČ 00259489 zastoupeným starostou města panem Jaroslavem Hlavsou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedenou část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 28.5.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Loket

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  9.8.2007

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
                     příspěvkové organizace



13. Partnerská smlouva – rodinný pivovar Nový Drahov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 276/04/07

- schvaluje Smlouvu o partnerství na projektu výstavba rodinného pivovaru Nový Drahov

- pověřuje Ing. Behenského podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 13.9.2007
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



14. „Průvodce pro vodáky na řece Ohři“ – přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 277/04/07

- schvaluje přijetí daru - nadačního příspěvku ve výši 525 000,- Kč od Nadace ČEZ na projekt „Průvodce pro vodáky na řece Ohři“ a Darovací smlouvu č. ZČE/04/07 (o poskytnutí nadačního příspěvku)
Termín kontroly: 6.12.2007 
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 

15. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji“
		-          Schválení formy zadávacího řízení
		-          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 278/04/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji“ navržená odborem životního prostředí 
a zemědělství

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Jana Nečesánková	- náhradník: Ing. Jan Chlubna.
- člen:  Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Ing. Monika Kletečková
- člen:  Ing. Zdeňka Čtvrtečková	- náhradník: Mgr. Andrea Krýzlová 

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  Ing. Luboš Orálek		- náhradník: Ing. Kamil Řezníček
- člen:  Ing. Jiří Behenský		- náhradník: Bc. Tomáš Hybner
- člen:  Ing. Josef Malý		- náhradník: RNDr. Jaroslav Růžička
- člen:  Ing. Václav Živný		- náhradník: PhDr. Kamila Bešťáková
- člen:  Ing. Jana Nečesánková	- náhradník: Ing. Jan Chlubna
- člen:  Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Ing. Monika Kletečková
- člen:  Ing. Vlastimil Zahrádka	- náhradník: Ing. Jindřich Břečka
Termín kontroly: 4.10.2007
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


16. Vyjádření k oznámení záměru „RECENT Tisová – dekontaminační plocha a kompostárna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 279/04/07

- projednala  oznámení záměru „RECENT Tisová – dekontaminační plocha a kompostárna“ a vydává toto vyjádření: 
Záměr nebude mít z hlediska ochrany ovzduší negativní vliv na blízké či vzdálenější okolí, nejedná se o významný zdroj znečišťování ovzduší, který by výrazně ovlivňoval čistotu ovzduší v Karlovarském kraji. 
Další posuzování záměru není požadováno.
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


17. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 280/04/07

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Kraslice ve výši 12.000,-- Kč na částečné pokrytí nákladů souvisejících s účastí dětského pěveckého sboru „Harmonie“ na  1. ročníku festivalu  „Světlo za Lidice 2007“  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto příspěvku 

- ukládá  odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje          
Termín kontroly:  12.7.2007 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 



18. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 281/04/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou ve výši 40.000,-- Kč u příležitosti 120. výročí založení školy na nákup hudebních nástrojů a vybavení třídy hudební výchovy nábytkem

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 7.6.2007 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy



19. Změna ve funkci člena školské rady střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola ekonomická a gymnázium Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 282/04/07

- bere na vědomí oznámení pan Václava Veselého o vzdání se funkce člena školské rady střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola ekonomická a gymnázium Chodov, dnem 19. března 2007 

- jmenuje Mgr. Romana Tichého členem školské rady střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola ekonomická a gymnázium Chodov, s účinností od 
1. května 2007 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit jmenovací dekret k podpisu uvolněnému členovi Zastupitelstva Karlovarského kraje Ing. Kamilu Řezníčkovi  
Termín kontroly: 24.5.2007 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy



20. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje panu Jaromíru Vydrovi, manažerovi fotbalového mužstva SK Slavia Karlovy Vary Old Boys

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 283/04/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje panu Jaromíru Vydrovi, manažerovi fotbalového mužstva SK Slavia Karlovy Vary Old Boys, ve výši 10.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí na fotbalovém turnaji veteránů EOFS v Německu včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 24.5.2007 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy



21 a) Souhlas k užití znaku Karlovarského kraje	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 284/04/07
- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na ražené pamětní medaile vrcholu Klínovec
Termín kontroly: 24.5.2007
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 
	

				
21 b) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Modernizace letiště  Karlovy Vary - III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod 
a 2. část - Výstavba nové odbavovací budovy" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 285/04/07

- schvaluje vyloučení uchazeče č. 2 BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň z účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod a 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod a 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 1 Sdružení Letiště K. Vary – III. etapa, účastníků sdružení Stavby silnic a železnic, a.s., Národní tř. 10, 113 Praha 1 a Průmstav, a.s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4 s nabídkovou cenou 143 351 183,- Kč včetně DPH.
Termín kontroly: 7.6.2007

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



21 c) Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje s dopravcem Karel Vrbík

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 286/04/07

- schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu  Karlovarského kraje, s dopravcem: Karel Vrbík, dle návrhu
Termín kontroly: 24.5.2007
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



21 d) Schválení vyhodnocení pořadí nabídek v zadávacích řízeních na dodavatele stavebních prací u akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 287/04/07

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce silnice II/210 – průtah Kraslice“, kterou podal uchazeč: Strabag a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744, DIČ: CZ 608 38 744, s nabídkovou cenou 58.815.914,94 Kč včetně DPH. Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Stavby silnic 
a železnic, a.s., Národní tř. 10, 113 19 Praha 1, IČ: 452 74 924, DIČ: CZ 452 74 924, s nabídkovou cenou 58.937.918,- Kč včetně DPH a na 3. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Swietelsky stavební s.r.o., Odštěpný závod DS Západ, Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ: 480 35 599, DIČ: CZ 480 35 599, s nabídkovou cenou 59.833.448,- Kč včetně DPH.

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce silnice II/212 – průtah Luby“, kterou podal uchazeč: Max Bögl a Josef Krýsl, stavební a lomařská společnost, kom. spol., Dvořákova 998, 334 41 Dobřany, IČ: 263 74 919, DIČ: CZ 263 74 919, s nabídkovou cenou 16.447.338,11 Kč včetně DPH. Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Sefimota, a.s., Nad Vršovskou horou 88/4, 101 01 Praha 10, IČ: 251 38 189, DIČ: CZ 251 38 189, s nabídkovou cenou 18.788.580,- Kč včetně DPH a na 3. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Algon Plus, a.s., Statenice 55, 252 62 Praha – západ, IČ: 257 92 377, 
DIČ: CZ 257 92 377, s nabídkovou cenou 20.155.227,- Kč včetně DPH. 

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „II/230 Rekonstrukce silnice Bečov - Mnichov“, kterou podal uchazeč: Stavby silnic a železnic, a. s., Národní tř. 10, 113 19 Praha 1, IČ: 452 74 924, DIČ: CZ 452 74 924, s nabídkovou cenou 28.372.233,- Kč včetně DPH. Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, IČ: 452 73 910, DIČ: CZ 452 73 910, s nabídkovou cenou 31.673.455,76 Kč včetně DPH a na 3. pořadí se umístila nabídka uchazeče: SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 250 18 094, DIČ: 
CZ 250 18 094, s nabídkovou cenou 32.192.723,- Kč včetně DPH. 
Termín kontroly: 14.6.2007

Zodpovídá: Petr Želechovský,  ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o.



21 e) Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 288/04/07

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za plnění významných pracovních úkolů v oblasti hospodaření s finančními prostředky a majetkem v roce 2006 ve výši dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměn

Termín kontroly:  24.5.2007

Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy





21 f) Druhá změna jízdních řádů 2006/2007 s platností od 10. června 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 289/04/07

- schvaluje změny „Seznamu tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ resp. „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ vyplývající z druhé změny jízdních řádů 2006/2007 s platností od 10. června 2007 dle návrhu

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle předmětných změn „Seznamu tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ resp. „Seznamu linek 
a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ vyplývající z druhé změny jízdních řádů 2006/2007 s platností od 10. června 2007 dle návrhu

Termín kontroly: 14.6.2007

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



21 g) Smlouva o dílo „SEA – posouzení vlivů aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje pro  období 2007 – 2013 na životní prostředí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 290/04/07

- schvaluje smlouvu o dílo na realizaci „SEA – Posouzení vlivů aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2007 – 2013 na životní prostředí“
Termín kontroly: 7.6.2007
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



21 h) Právní zastoupení Karlovarského kraje ve sporu se společností Construct Data Verlag AG advokátní kanceláří Kuruc Holoubková a spol.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 291/04/07

- schvaluje a zmocňuje advokátní kancelář Kuruc Holoubková a spol. k zastupování Karlovarského kraje v případném soudním řízení

- schvaluje plnou moc advokátní kanceláři Kuruc Holoubková a spol. dle návrhu

- ukládá odboru majetkoprávnímu krajského úřadu v souladu s tímto usnesením připravit podklady, resp. spisový materiál k předání advokátní kanceláři Kuruc Holoubková a spol.

Termín kontroly: 7.6.2007 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru majetkoprávního

21 i) Pracovní cesta Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary do Čínské lidové republiky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 292/04/07

- souhlasí s účastí představitelů Karlovarského kraje na pracovní cestě podnikatelů Karlovarského kraje do Čínské lidové republiky ve dnech 11.5.2007 až 20.5.2007, realizované na základě žádosti Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary, s připomínkou uvedenou v zápise

Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu


