Usnesení z 61. jednání RKK dne 6.12.2007
6.12.2007		Strana 1 (celkem 19)
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 61. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 6. prosince 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 10:12 hodin 



Přítomni:              	Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Zborník
Omluveni:		JUDr. Pavel, Ing. Řezníček
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		Mgr. Novotný
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání
	
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.12.2007		RK  911/12/07
2.    Projekt Partnerství pro budoucnost – podpis Rozhodnutí				RK  912/12/07
3.	Rozdělení kompetencí při zajištění přípravy a realizace projektů uvedených 	RK  913/12/07
v akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
4.	Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní trolejbusové 	RK  914/12/07
dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 
kraje s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.
5.	Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 	RK  915/12/07
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 
s dopravcem PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o.
6.	Žádost o změnu termínu vrácení neproinvestovaného zisku za období roku 2006 	RK  916/12/07
a prominutí postihů dopravci Věra Havlovičová
7.	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č.: D 934/2007 o poskytnutí účelového 	RK  917/12/07
finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje dopravci Autobusy Karlovy 
Vary, a. s.
8.	Smlouva o úvěru č. 1796/04/LDC uzavřená mezi příspěvkovou organizací 	RK  918/12/07
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a Českou spořitelnou a. s.
 – prodloužení termínu splatnosti
9.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		RK  919/12/07
v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce v letech 2008-2010 – schválení výsledku zadávacího 
řízení
10.	Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů 	RK  920/12/07
Modernizace letiště Karlovy Vary – I. etapa a III. etapa, 1. část
11.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby 	RK  921/12/07
na rok 2007 – změna č. 2
12.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – záměr dlouhodobého podnájmu hangáru		RK  922/12/07
13.    Rozpočtové změny								RK  923/12/07
14.	Odepsání nákladů na zmařenou investici – Střední průmyslová škola Ostrov	RK  924/12/07
15.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK  925/12/07
pro příspěvkovou organizaci Dětský domov a školní jídelna Plesná
16.	Schválení navýšení limitu mzdových nákladů v roce 2007 pro příspěvkovou 	RK  926/12/07
organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské
17.	Uzavření účetních výkazů příspěvkové organizace Základní škola při dětské 	RK  927/12/07
gynekologické léčebně Františkovy Lázně, Pod Lipami 9
18.	Souhrnná informace o průběhu realizace informačního systému „Centrální 	RK  928/12/07
evidence nemovitého majetku Karlovarského kraje“
19.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  929/12/07
–  pozemková parcela č. 392/1 včetně stavby silnice v k.ú. Citice
20.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  930/12/07
–  části pozemkové parcely č. 2416/1 v k.ú. Cheb
21.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  931/12/07
–  část pozemkové parcely č. 5/1, včetně části stavby silnice č. II/209, součástí 
a příslušenství v k.ú. Chranišov
22.	Rozálie Jilmová – žaloba na náhradu za škodu na zdraví (návrh mimosoudního 	RK  932/12/07
vyrovnání)	
23.    Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Rekonstrukce 	RK  933/12/07
objektů č.p. 393 a 392 v ulici Pod Jelením skokem v Karlových Varech“
24.    Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Domov 	RK  934/12/07
pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ - I. etapa rekonstrukce, stavební úpravy 1. PP 
– výtahové šachty a 6. NP
25.    Změna předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 09/2006 – Pravidla 		RK  935/12/07
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu 
Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství
26.    Změna usnesení č. RK 505/07/07 – nové místo vzdělávání u střední školy, 	RK  936/12/07
jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb
27.	Loga příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 	staženo
zřizovaných Karlovarským krajem								
28.	Jmenování vedoucího odboru zdravotnictví					RK  937/12/07
29.	a) Odpověď na petici podanou  panem Jaroslavem Škodou proti usnesení 		RK  938/12/07
    č. ZK 172/09/07 z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 
    ze dne 20.9.2007
	b) Jmenování člena a náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního 		RK  939/12/07
    programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný 
    stát Bavorsko 2007 - 2013								
	c) Prodej propagačních materiálů Karlovarského kraje prostřednictvím 		RK  940/12/07
    knihkupectví Kanzelsberger na základě Smlouvy o komisním prodeji	
d) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování projektové 	RK  941/12/07
             dokumentace pro  stavební řízení a pro provedení stavby na akci: Karlovarská  
             krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových Varech - Pavilon akutní 
             medicíny a centrálního vstupu“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
e) Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí			RK  942/12/07	
f) Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního 		RK  943/12/07
 subjektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 
 Cíle 3 ČR – Sasko			










                                                       
	  Ing. Jan Zborník v. r.	 		            Ing. Jiří Behenský v. r.
 1. náměstek hejtmana					ověřovatel
  Karlovarského kraje





































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Behenského
- Mgr. Ellen Volavkovou


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 29a) 	- Odpověď na petici podanou  panem Jaroslavem Škodou proti usnesení č. ZK 172/09/07 z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 20.9.2007
bod č. 29b) 	- Jmenování člena a náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013
bod č. 29c) 	- Prodej propagačních materiálů Karlovarského kraje prostřednictvím knihkupectví Kanzelsberger na základě Smlouvy o komisním prodeji
bod č. 29d)	- Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby na akci: Karlovarská  krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových Varech - Pavilon akutní  medicíny a centrálního vstupu“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
bod č. 29e)	- Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí
bod č. 29f)	- Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Sasko

Stažení:
bodu č. 27)	- Loga příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 	
zřizovaných Karlovarským krajem


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.12.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  911/12/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.12.2007

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Projekt Partnerství pro budoucnost – podpis Rozhodnutí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  912/12/07

- bere na vědomí skutečnost, že k projektu Partnerství pro budoucnost 1 bylo vydáno nové Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a Podmínky k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- souhlasí s Podmínkami k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Termín kontroly: 21.2.2008 

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


3. Rozdělení kompetencí při zajištění přípravy a realizace projektů uvedených v akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  913/12/07

- bere na vědomí rozdělení kompetencí při přípravě a realizaci projektů uvedených v důvodové zprávě mezi Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, p.o., Letiště Karlovy Vary, s.r.o., odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor investic a grantových schémat, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, Galerii umění Karlovy Vary, Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o., Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov, První české gymnázium Karlovy Vary a Střední průmyslovou školu Ostrov

- ukládá statutárním orgánům odboru investic a grantových schémat, odboru dopravy a silničního hospodářství, odboru regionálního rozvoje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Letiště Karlovy Vary, s.r.o., Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, Galerie umění Karlovy Vary, Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o., Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, Prvního českého gymnázia Karlovy Vary, Střední průmyslové školy Ostrov, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. a Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. zajistit přípravu a následnou realizaci projektů uvedených v důvodové zprávě dle návrhu rozdělení kompetencí 

Termín kontroly: 6.3.2008

Zodpovídají:    Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
		Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
		Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
		Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí  odboru regionálního rozvoje
		Ing. Václav Černý, ředitel Letiště Karlovy Vary, s.r.o.
		Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
		Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
		PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.
		Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary
PaedDr. Josef Novotný, ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické  Sokolov
		RNDr. Zdeněk Papež, ředitel Prvního českého gymnázia Karlovy Vary 
		Ing. Pavel Žemlička, ředitel Střední průmyslové školy Ostrov 






4. Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní trolejbusové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  914/12/07

- schvaluje uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní trolejbusové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu

Termín kontroly: 17.1.2008

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


5. Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  915/12/07

- schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy ev. č. 121/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Josef Pechočiak – ZE-PRA – právní nástupce Miluše Pechočiaková a uzavření nové smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o. dle návrhu

Termín kontroly: 17.1.2008

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


6. Žádost o změnu termínu vrácení neproinvestovaného zisku za období roku 2006 a prominutí postihů dopravci Věra Havlovičová

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  916/12/07

- schvaluje neposkytnutí možnosti dopravci Věra Havlovičová vrácení části neproinvestovaného přiměřeného zisku za období roku 2006 ve výši 529.113,- Kč na účet 78-2441490227/0100 vedený 
u Komerční banky společně s vyúčtováním roku 2007 s postupem dle návrhu

- schvaluje uplatnění postihů vyplývajících z Článku VII. odst. 4 a 7 písm. c) podpísm. ca) smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a dopravcem Věra Havlovičová

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství vyměřit dopravci Věra Havlovičová pokutu 
dle Článku VII. Zvláštní ujednání odst. 7 písm. c) podpísm. ca) smlouvy ev.č.: 118/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje ve výši 37.500,- Kč

Termín kontroly: 17.1.2008

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


7. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č.: D 934/2007 o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje dopravci Autobusy Karlovy Vary, a. s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  917/12/07

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č.: D 934/2007 o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 17.1.2008

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


8. Smlouva o úvěru č. 1796/04/LDC uzavřená mezi příspěvkovou organizací Krajská správa 
a údržba silnic Karlovarského kraje a Českou spořitelnou a. s. – prodloužení termínu splatnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  918/12/07

- souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje projednávala s Českou spořitelnou, a.s. změnu Smlouvy o úvěru č. 1796/04/LCD, která se bude týkat prodloužení termínu splatnosti do 31.12.2012

Termín kontroly: 17.1.2008

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


9. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce v letech 2008-2010 – schválení výsledku zadávacího řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  919/12/07

- schvaluje výsledek zadávacího řízení „Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce v letech 2008 – 2010“: 

na prvním místě se umístila nabídka České spořitelny a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 s nabídkovou cenou  21 799 862,23 Kč 

na druhém místě se umístila nabídka Komerční banky a.s., Bělehradská 13, 361 19 Karlovy Vary s nabídkovou cenou 22 027 812,97 Kč 

a na třetím místě se umístila nabídka Československé obchodní banky a.s., T. G. Masaryka 32, 630 21 Karlovy Vary s nabídkovou cenou  22 319 357,55 Kč     

Termín kontroly: 17.1.2008

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


10. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary – I. etapa a III. etapa, 1. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  920/12/07

- bere na vědomí předloženou Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část v období od 5.12.2006 
do 27.11.2007

Termín kontroly: 20.3.2008

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


11. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby na rok 2007 – změna č. 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  921/12/07

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. změnu č. 2 Finančního plánu, plánu investic a plánu oprav a údržby společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na rok 2007 dle předloženého návrhu 

Termín kontroly:  20.3.2008

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


12. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – záměr dlouhodobého podnájmu hangáru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  922/12/07

- schvaluje záměr společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. uzavřít dlouhodobou smlouvu o podnájmu parkovacích ploch v hangáru se společností FUN AIR, s.r.o. a současně vypovědět smlouvy o podnájmu parkovacích ploch v hangáru stávajícím uživatelům

Termín kontroly: 20.3.2008

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


13. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  923/12/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č.  285/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 22.546,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za IV. čtvrtletí roku 2007 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 286/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 128.446,60 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 287/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Chebu celkem ve výši 6 000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov 
pro seniory Spáleniště v Chebu na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřené smlouvy

Rozpočtovou změnu č. 288/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí

Rozpočtovou změnu č. 289/2007
- přesun rozpočtových prostředků z odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  170.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění nákupu informačního systému „Národní systém reakce na krize“.

Rozpočtovou změnu  č. 290/2007
- přesun finančních prostředků ve výši ± 1.000.000,-- Kč z odboru investic a grantových schémat 
do odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory Spáleniště Cheb na akci 1. etapa rekonstrukce, stavební úpravy 1. PP a 6.  NP, výtahové šachty

Rozpočtovou změnu č. 291/2007 
- navýšení příjmů a výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 78.000,-- Kč zapojením této částky, odvedené do rozpočtu Karlovarského kraje zrušenou příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Základní školou při Dětské lázeňské léčebně Miramonte Mariánské Lázně, pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov a školní jídelnu Aš. Finanční prostředky budou použity na vybavení zrekonstruované budovy v Sadové ulici spotřebiči a elektronikou.

Rozpočtovou změnu č. 292/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 100.000,-- Kč, a to z  investičních prostředků na neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů souvisejících s pořízením učební pomůcky – vzdělávací instruktážní film „Základy krizového řízení I, II, III pro veřejnost“ a „Základy první pomoci“.

Rozpočtovou změnu č.  293/2007
- přesun rozpočtových prostředků investičního charakteru z odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši  ± 895.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední školu živnostenskou Sokolov na financování investiční akce: „Projektová dokumentace – Rekonstrukce budovy Žákovská 716“

Rozpočtovou změnu  č. 294/2007   
- přesun rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  ± 1.000.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii výtvarného umění v Chebu na nákup dřevěné gotické plastiky „Pieta“.

Rozpočtovou změnu č. 295/2007
- navýšení příjmů a výdajů odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 83.071,91 Kč, o kterou uvedený odbor prokazatelně navýšil příjmy Karlovarského kraje. Jedná se o neinvestiční prostředky určené na krytí běžných výdajů oddělení cestovního ruchu.

Rozpočtovou změnu č. 296/2007 
- přesun  rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 38.556,- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu auditu projektové dokumentace („Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla“) a zároveň přesun rozpočtových prostředků v celkové částce ± 3.923.461,- Kč z odboru investic a grantových schémat do rozpočtu ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o finanční  prostředky, které nebyly využity v plné míře a finanční prostředky nerealizované akce.

Rozpočtovou změnu  č. 297/2007
- přesun rozpočtových prostředků odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  v rámci schváleného  rozpočtu na rok 2007 v celkové částce ±  38.813,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za rok 2007 pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje  Dětský domov Ostrov. 

Rozpočtovou změnu č. 298/2007
- přesun rozpočtových prostředků investičního charakteru z odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši  ± 723.720,-- Kč, a to do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši  500.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium a Střední odbornou školu ekonomickou Mariánské Lázně 
na financování investiční akce: „Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Rekonstrukce budovy Ruská ul.“  a do odboru zdravotnictví ve výši 223.720,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajský dětský domov pro děti do 3 let Aš na financování investiční akce: „Projektová dokumentace na zateplení budov a opravu terasy“.

Rozpočtovou změnu č.  299/2007 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 13.000,-- Kč jako  odměnu pro romského koordinátora za splnění mimořádného pracovního úkolu

Rozpočtovou změnu č. 300/2007
- přesun rozpočtových prostředků z odboru životního prostředí a zemědělství do odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 60.000,-- Kč z důvodu nákupu kopírovacího stroje

Rozpočtovou změnu č. 301/2007 
- přesun finančních prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve výši  ± 109.600,-- Kč  vrácených od školy zřizované obcí Karlovarského kraje Základní školy praktické, Masarykova 217, Nové Sedlo. Neinvestiční prostředky jsou určeny na přímé výdaje v roce 2007 pro školu zřizovanou obcí Karlovarského kraje Základní školu Nové Sedlo, Masarykova 425. 


Rozpočtovou změnu č. 302/2007
- snížení  financování z Fondu budoucnosti ve výši 2.411.695,47 Kč. Finanční prostředky ve formě příspěvků byly určeny k zajištění výdajů odboru investic a grantových schémat na akce:
	v rámci  grantového schématu opatření 1.1 SROP - Podpora podnikání ve vybraných  regionech
	v rámci grantového schématu podopatření 4.1.2 SROP – Podpora regionálních a místních služeb cestovního rouchu

Při konečném vyúčtování došlo u některých konečných uživatelů ke snížení uznatelných nákladů, a tím i ke snížení podílů spolufinancování ze strany Karlovarského kraje, akce byly narozpočtovány v původních částkách, ve skutečnosti však došlo ke snížení vyposlaných příspěvků. Dále ve dvou případech došlo k odstoupení od smlouvy. Rozpis je uveden v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu č. 303/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 198.373,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Obchodní akademii, vyšší odbornou školu cestovního ruchu 
a jazykovou školu Karlovy Vary v částce 30.373,-- Kč, dále pro školy zřizované obcemi v Karlovarském kraji, a to Základní školu praktickou a základní školu speciální Chodov ve výši 85.000,-- Kč
 a  Základní školu Ostrov, Májová ul., ve výši 83.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny 
na financování rozvojového programu ve vzdělávání „Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty  ve školách v roce 2007“ pro období září až prosinec 2007.

Rozpočtovou změnu č. 304/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.046.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění rozvojového programu „Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007“ pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 1.409.645,--  Kč, pro školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 467.051,-- Kč a pro školy a školská zařízení zřizovaná soukromými subjekty ve výši 169.304,-- Kč. Rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 305/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 202.727,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  pro školu zřizovanou městem Karlovy Vary Základní školu Jana Amose Komenského, Kollárova 553/19, Karlovy Vary  
na financování grantového projektu „Vytvoření e-learningového portálu, rozvoj klíčových kompetencí žáků“

Termín kontroly: 17.1.2008

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


14. Odepsání nákladů na zmařenou investici – Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  924/12/07

- souhlasí s odpisem zmařené investice u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov 
ve výši 199.710,- Kč

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace

15. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Dětský domov a školní jídelna Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  925/12/07

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 495.000,- Kč pro Dětský domov a školní jídelnu Plesná na financování stavebních úprav budovy na dětský domov rodinného typu

Zodpovídá: Mgr. Petr Křepelka, ředitel příspěvkové organizace


16. Schválení navýšení limitu mzdových nákladů v roce 2007 pro příspěvkovou organizaci Domov 
pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  926/12/07

- schvaluje  navýšení limitu mzdových nákladů o 300.000,-- Kč z vlastních provozních prostředků v roce 2007 pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské 

Zodpovídá: Ing. Pavel Novák, ředitel příspěvkové organizace  


17. Uzavření účetních výkazů příspěvkové organizace Základní škola při dětské gynekologické léčebně Františkovy Lázně, Pod Lipami 9

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  927/12/07

- schvaluje 

výsledek hospodaření k 31. 10. 2007 ve výši  34.399,71 Kč
úhrn  aktiv  a  pasiv  k   31. 10. 2007  ve výši          0,--  Kč

zrušené příspěvkové organizace Základní škola při dětské gynekologické léčebně Františkovy Lázně, Pod Lipami 9  

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


18. Souhrnná informace o průběhu realizace informačního systému „Centrální evidence nemovitého majetku Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  928/12/07

- bere na vědomí souhrnnou informaci o průběhu realizace informačního systému „Centrální evidence nemovitého majetku Karlovarského kraje“

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


19. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  pozemková parcela č. 392/1 včetně stavby silnice v k.ú. Citice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  929/12/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 392/1 o výměře 
4.308 m2, včetně stavby silnice, v k.ú. Citice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Citice, se sídlem Citice č.p. 13, PSČ 356 01 Sokolov, IČ 00259284, zastoupenou starostou obce panem Josefem Shánělem (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedenou pozemkovou parcelu včetně stavby silnice na své úřední desce, tj. do 7.1.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Citice

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

- souhlasí a 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:  6.3.2008

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


20. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 2416/1 v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  930/12/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 2416/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 3603-76/2007 a č. 3604-77/2007 z původní pozemkové parcely 
č. 2416/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2416/4 o výměře 597 m2, 
č. 2416/5 o výměře 298 m2, č. 2416/6 o výměře 260 m2, č. 2416/7 o výměře 227 m2, č. 2416/8 o výměře 123 m2, č. 2416/9 o výměře 73 m2, č. 2416/10 o výměře  85 m2, č. 2416/11 o výměře 141 m2, č. 2416/12 o výměře 686 m2, č. 2416/13 o výměře 211 m2, č. 2416/14 o výměře 521 m2 a č. 2416/15 o výměře 
459 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 253979, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 7.1.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Cheb

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

- souhlasí a 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:  6.3.2008

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


21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  část pozemkové parcely č. 5/1, včetně části stavby silnice č. II/209, součástí a příslušenství v k.ú. Chranišov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  931/12/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 5/1 o celkové výměře cca 8.385 m2, včetně části stavby silnice č. II/209, všech součástí a příslušenství, v k.ú. Chranišov a obci Nové Sedlo, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětné části pozemku, části stavby silnice, součástí a příslušenství mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, PSČ 357 34 Nové Sedlo, IČ 00259527, zastoupeným starostou města Ing. Davidem Cervanem, Ph.D. (jako budoucí obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedenou část pozemkové parcely, včetně stavby silnice, součástí a příslušenství na své úřední desce, tj. do 7.1.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo. Přesná výměra části parcely bude určena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby. Darovací smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

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

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

Termín kontroly:  6.3.2008

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


22. Rozálie Jilmová – žaloba na náhradu za škodu na zdraví (návrh mimosoudního vyrovnání)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  932/12/07

- schvaluje zamítnutí návrhu na mimosoudní řešení týkající se žaloby na náhradu za škodu na zdraví – paní Rozálie Jilmová, bytem Úbočí 12, Dolní Žandov

- ukládá jako jediný akcionář akciové společnosti Karlovarská krajská nemocnice a předsedovi představenstva uložit ředitelům jednotlivých nemocnic v Chebu, Sokolově a Karlových Varech předložit v termínu do 31.12.2007 zprávu o stavu zdravotnické dokumentace, jejím uložení a archivaci dle platných právních předpisů 

- ukládá jako jediný akcionář akciové společnosti Karlovarská krajská nemocnice a předsedovi představenstva vysvětlit u nemocnice Cheb ztrátu části zdravotnické dokumentace u pacientky Rozálie Jilmové a zjistit příčinu této ztráty a odpovědné osoby za tuto ztrátu

Termín kontroly: 6.3.2008

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


23. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Rekonstrukce objektů č.p. 393 
a 392 v ulici Pod Jelením skokem v Karlových Varech“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  933/12/07

- schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektů č.p. 393 
a 392 v ulici Pod Jelením skokem v Karlových Varech“

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektů č.p. 393 
a 392 v ulici Pod Jelením skokem v Karlových Varech“          

- pověřuje ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
na realizaci stavby „Rekonstrukce objektů č.p. 393 a 392 v ulici Pod Jelením skokem v Karlových Varech“

Termín kontroly:  10.7.2008

Zodpovídá: PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje


24. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ - I. etapa rekonstrukce, stavební úpravy 1. PP – výtahové šachty a 6. NP

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  934/12/07

- schvaluje vyloučení uchazečů
LAJKA spol. s r.o. se sídlem K. H. Borovského 447, 357 51 Kynšperk nad Ohří, z účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ – 1. etapa rekonstrukce, Stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty a 6. NP z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci 
	ODEHNAL-STAVO s.r.o. se sídlem Podhradí čp. 42, 352 01 Aš, z účasti v zadávacím řízení 
na veřejnou zakázku Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ – 1. etapa rekonstrukce, Stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty a 6. NP z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ – 
1. etapa rekonstrukce, Stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty a 6. NP. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Jaroslav Bílek, místo podnikání Lesní 7, 351 35 Plesná s nabídkovou cenou 10.139.125,00 Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Hanu Marešovou, ředitelku příspěvkové organizace podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení – Jaroslav Bílek, místo podnikání Lesní 7, 351 35 Plesná s nabídkovou cenou 10.139.125,00 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 21.2.2008

Zodpovídá: 	Mgr. Hana Marešová, ředitelka příspěvkové organizace Domov pro seniory Spáleniště v Chebu, Mírová 6, Cheb


25. Změna předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 09/2006 – Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  935/12/07

- schvaluje dodatek č. 1 předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 09/2006 ve znění dle návrhu

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 


26. Změna usnesení č. RK 505/07/07 – nové místo vzdělávání u střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  936/12/07

- mění své usnesení č. RK 505/07/07 ze dne 12. července 2007, kterým schválila nové místo, kde 
se uskutečňuje vzdělávání, u střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb, na adrese 350 01 Cheb, Křížovnická 6, s účinností od 1. ledna 2008 v tom smyslu, 
že schvaluje účinnost od 1. září 2008 

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


27. Loga příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


28. Jmenování vedoucího odboru zdravotnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  937/12/07

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů Bc. Jožu Lokajíčka do funkce vedoucího odboru zdravotnictví dnem 7.12.2007  

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním

Termín kontroly: 17.1.2008

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


29a) Odpověď na petici podanou  panem Jaroslavem Škodou proti usnesení č. ZK 172/09/07 
z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 20.9.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  938/12/07

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit znění textu dopisu, jako odpovědi na petici občanů a přátel osad Doubravy a Kopanin ze dne 29.10.2007, podanou panem Jaroslavem Škodou 
ve věci změny usnesení ZK č. 172/09/07 dle návrhu

Termín kontroly: 17.1.2008

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


29b) Jmenování člena a náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  939/12/07

- souhlasí s předloženým návrhem na jmenování člena a náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát  Bavorsko 2007 – 2013

- jmenuje 	
Ing. Jana Zborníka členem tohoto výboru
Ing. Luboše Orálka náhradníkem do tohoto výboru 

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


29c) Prodej propagačních materiálů Karlovarského kraje prostřednictvím knihkupectví Kanzelsberger na základě Smlouvy o komisním prodeji 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  940/12/07

- schvaluje prodej propagačních materiálů Karlovarského kraje prostřednictvím knihkupectví Kanzelsberger na základě Smlouvy o komisním prodeji

- pověřuje vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Jana Prudíka   podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 17.1.2008

Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


29d) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby na akci: Karlovarská  krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových Varech - Pavilon akutní  medicíny a centrálního vstupu“
- 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  941/12/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby na akci: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby na akci: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“ s připomínkami uvedenými v zápise

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Bc. Joža Lokajíček		- náhradník: Janka Danihelová
- člen:  Ing. Radek Havlan		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen:  MUDr. Jiří Štefan		- náhradník: Mgr. Jiří Fojtík

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  JUDr. Josef Pavel		- náhradník: Ing. Jan Zborník
- člen:  Ing. Jiří Mutinský		- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen:  RNDr. Petr Horký 		- náhradník: Hana Hozmanová
- člen:  Petr Martínek		- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen:  Bc. Joža Lokajíček		- náhradník: Janka Danihelová
- člen:  Ing. Radek Havlan		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen:  MUDr. Jiří Štefan		- náhradník: Mgr. Jiří Fojtík

Termín kontroly: 20.3.2008

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


29e) Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  942/12/07

- souhlasí s kladným hodnocením žádostí a doporučením k poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí dle návrhu

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


29f) Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Sasko 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  943/12/07

- souhlasí s využitím prostředků technické pomoci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Sasko v celkové výši 105 000 Euro na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu

- souhlasí s vydáním závazného příslibu financování prostředků technické pomoci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Sasko v celkové výši 105 000 Euro a podílu vlastního spolufinancování ve výši 15 750 Euro, tj. 15% 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vydání závazného příslibu financování prostředků technické pomoci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Sasko v celkové výši 105 000 Euro a podílu vlastního spolufinancování ve výši 15 750 Euro, tj. 15% 

Termín kontroly: 22.5.2008

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


