Usnesení z 15. jednání RKK dne 20.3.2008
20.3.2008                                                                                                                                                    Strana 1 (celkem 25)
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 15. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 20. března  2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 11:15 hodin 


Přítomni:                   JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr.Volavková, 
                                  Ing. Mutinský (celkem 6 radních)       
Jednání řídil:             JUDr. Pavel
Omluveni:	 Ing. Orálek, Ing. Řezníček, Ing. Červenka
Další zúčastnění:      Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu   
Přizvaní:                   Ing. Stráská, p. Želechovský, PhDr. Mgr. Smoleja, Mgr. Malý   
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.

  
  A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání

  1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 20.3.2008			RK 181/03/08
  2.	Schválení Dodatku č. 1 předpisu rady kraje č. PR 06/2006 Pravidla		RK 182/03/08
 	pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem
  3.	Stížnosti, petice a další podání s rozborem za rok 2007				RK 183/03/08
  4.	Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ - schválení 		RK 184/03/08
	finančního krytí a podání žádosti
  5.	Návrh přerozdělení příspěvků z Programu obnovy venkova pro rok 2008 		RK 185/03/08
  6.	Oznámení o účasti KK jako spolužadatele ve stavebních řízeních v rámci 		RK 186/03/08
	projektu „Cyklostezka Ohře“
  7.	Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní 	RK 187/03/08
regionální drážní  osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti 
územního obvodu Karlovarského kraje 
  8.	Schválení investičních záměrů k akcím na silnicích II. a III. třídy 			RK 188/03/08
v Karlovarském kraji financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
v roce 2008
  9.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán investic, oprav a údržby 		RK 189/03/08
	na rok 2008
10.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – schválení Organizačního řádu společnosti		RK 190/03/08
11.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – odpověď na žádost o souhlas s pořádáním 		RK 191/03/08
	akrobatické soutěže 


12.	Rozpočtové změny								RK 192/03/08
13.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Karlovy Vary 	staženo
	na výstavbu Výstavního, sportovně – kulturního a kongresového centra 
	v Karlových Varech
14.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 193/03/08
	pro příspěvkovou organizaci Agentura projektového a dotačního managementu 
	Karlovarského kraje
15.	Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací 		RK 194/03/08
	za rok 2007
16.	Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů příspěvkové organizace 	RK 195/03/08
	Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26
17.	Poskytnutí dotace Městu Cheb							RK 196/03/08
18.	Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 		RK 197/03/08
	investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace 
	Domov pro seniory v Perninku 
19.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK 198/03/08
	pozemkové parcely č. 329/4 v k.ú. Velichov
20.	Zrušení usnesení č. RK 646/09/07 ze dne 6.9.2007 – Záměr kraje bezúplatně 	staženo
	převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Aš 
	a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města 	Aš do majetku 
	Karlovarského kraje
21.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební 		RK 199/03/08
	parcela č. 66 včetně všech staveb a příslušenství v k.ú. Pstruží u Merklína
22.	Připojištění odpovědnosti Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací	RK 200/03/08
23.	Uzavření dodatků č. 8 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, 		RK 201/03/08
	havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu 
	způsobenou provozem vozidla č. 3060239657, dodatku č. 4 smlouvy o pojištění 
	odpovědnosti za škodu č. 0005430070
24.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova 		RK 202/03/08
	č.p. 10 na st.p.č. 32, vč. st.p.č. 32, vše v k.ú. Dřenice u Chebu
25.	Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje 		RK 203/03/08
	s nemovitostmi ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p.
26.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Českému 		RK 204/03/08
	zahrádkářskému svazu, územnímu sdružení Karlovy Vary
27.	Bibiana Soukup – schválení dohody o uznání dluhu a jeho splácení		RK 205/03/08
28.	Přistoupení Karlovarského kraje k jednání s právním zástupcem 			RK 206/03/08
	Yvonne Veselé ke zjištění jeho stanoviska ve věci zaplacení náhrady mzdy 
	po neplatném ukončení pracovního poměru Územní zdravotnickou záchrannou 
	službou Karlovarského kraje s paní Yvonne Veselou 
29.	Obsahový záměr a využití statku Milíkov č.p. 18					RK 207/03/08
30.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, evidenční č.: 233/2006,  uzavřené 		RK 208/03/08
	pro projekt „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje“ dne 6.12.2006
31.	Udělení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 	RK 209/03/08
	krajem na dodavatele herních prvků pro dětské hřiště v areálu Krajského úřadu 
	Karlovarského kraje
32.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění celodenního 		RK 210/03/08
	stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory 
	„SKALKA“ v Chebu“
	- Schválení formy zadávacího řízení
 	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
	- Schválení hodnotícího kritérií a jeho váhy
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami (hodnocení 
	kvalifikace a výběr zájemců)
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
33.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění celodenního 		RK 211/03/08
	stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově 
	pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
	- Schválení hodnotícího kritéria a jeho váhy
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami (hodnocení 
	kvalifikace a výběr zájemců)
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
34.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění celodenního 		RK 212/03/08
	stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory 
	v Lázních Kynžvart“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
	- Schválení hodnotícího kritérií a jeho váhy
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami (hodnocení 
	kvalifikace a výběr zájemců)
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
35.	Příspěvky subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 213/03/08
	na rok 2008
36.	Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – Karlovarská krajská 	RK 214/03/08
	nemocnice a.s.
37.	Informace o stavu příprav realizace záměru vybudování centrálního příjmu 	RK 215/03/08
	v nemocnici v Sokolově a centrálního příjmu s multioborovou JIP v nemocnici 
	v Chebu
38.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 216/03/08
	„Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“  
39.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK 217/03/08
40.	Změna č. 7, 8 a 9 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje	RK 218/03/08
41.	Poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního 	staženo
	prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí 
	v roce 2008
42.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního 		staženo
	prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentální výchovy, 
	vzdělávání a osvěty (EVVO) v roce 2008 
43.	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2008		RK 219/03/08
44.	Vodohospodářské akce – žádosti o podporu z Mze na rok 2008 – zařazení 		RK 220/03/08
	do kategorií dle důležitosti 	
45.	Změna osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace Střední škola 		RK 221/03/08
	keramická a sklářská Karlovy Vary
46.	Vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium 		RK 222/03/08
	a obchodní akademie Chodov
47a)	Souhlas s využíváním mapového podkladu					RK 223/03/08
47b)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Policii 	RK 224/03/08
	České republiky Správu Západočeského kraje  	
47c)	Řešení problematiky platebních výměrů - AUTOBUSY Karlovy Vary a.s.		RK 225/03/08
47d)	Informace o úhradě závazku ve výši 500.300,00 Kč s příslušenstvím 		RK 226/03/08
	Nemocnice s poliklinikou Karlovy Vary a nákladů řízení právního zastoupení
47e)	Jmenování vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství			RK 227/03/08
47f)	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova 		RK 228/03/08
	č.p. 18 na st. 35, vč. st.p.č. 35, p.p.č. 41 a p.p.č. 38, vše v k.ú. Milíkov 
	u Mariánských Lázní



47g) 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Stavba 02-01 – Dopravní 	RK 229/03/08
	terminál Cheb - projektová příprava (Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb)“
	 - Schválení formy zadávacího řízení
	 - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	 - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	 - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
47h)	Schválení předfinancování nákladů na projekty Technické pomoci Operačního 	RK 230/03/08
	programu Vzdělání pro konkurenceschopnost z prostředků rozpočtu odboru 
	investic a grantových schémat












				
           JUDr. Josef Pavel v. r.			           Ing. Jiří Behenský v. r.
	         hejtman				                 	          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. 47 a)	Souhlas s využíváním mapového podkladu

bod č. 47 b)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Policii České 		republiky Správu Západočeského kraje  
	
bod č. 47 c)	Řešení problematiky platebních výměrů - AUTOBUSY Karlovy Vary a.s.

bod č. 47 d)	Informace o úhradě závazku ve výši 500.300,00 Kč s příslušenstvím Nemocnice 		s poliklinikou Karlovy Vary a nákladů řízení právního zastoupení

bod č. 47 e)	Jmenování vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství

bod č. 47 f)	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova č.p. 18 na st. 			35, vč. st.p.č. 35, p.p.č. 41 a p.p.č. 38, vše v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní

bod č. 47 g) 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Stavba 02-01 – Dopravní terminál 		Cheb - projektová příprava (Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb)“
		    - 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. 47 h)	Schválení předfinancování nákladů na projekty Technické pomoci Operačního 			programu Vzdělání pro konkurenceschopnost z prostředků rozpočtu odboru investic 
		a grantových schémat

Stažení z programu:

bod č. 13	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Karlovy Vary na 				výstavbu Výstavního, sportovně – kulturního a kongresového centra v Karlových 			Varech

bod č. 20	Zrušení usnesení č. RK 646/09/07 ze dne 6.9.2007 – Záměr kraje bezúplatně 
			převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Aš 
			a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Aš do majetku Karlovarského kraje

bod č. 41	Poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
			a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2008 

bod č. 42	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
		a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentální výchovy, vzdělávání 
		a osvěty (EVVO) v roce 2008


1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.3.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  181/03/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.3.2008
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení Dodatku č. 1 předpisu rady kraje č. PR 06/2006 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  182/03/08

- schvaluje Dodatek č. 1 předpisu rady kraje č. PR 06/2006 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

- ukládá řediteli krajského úřadu zajistit vydání Směrnice ředitele krajského úřadu Zásady pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem v rámci organizační struktury Karlovarského kraje
Termín kontroly: 5.6.2008
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


3. Stížnosti, petice a další podání s rozborem za rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  183/03/08

- bere na vědomí  zprávu o  přijatých a vyřízených stížnostech,  peticích  a dalších podání za rok 2007 s rozborem
Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu


4. Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ - schválení finančního krytí 
a podání žádosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  184/03/08

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 na akci „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

- souhlasí s předpokládanou výší způsobilých a nezpůsobilých výdajů na akci „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

- schvaluje finanční krytí na realizaci projektu „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ zahrnující způsobilé a nezpůsobilé výdaje

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

- pověřuje Ing. Radka Havlana, vedoucího odboru investic a grantových schémat, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 na projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

- pověřuje hejtmana podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 na projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“
Termín kontroly: 24.7.2008 

Zodpovídá:  Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 	      	         Karlovarského kraje, p.o.
	         Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


5. Návrh přerozdělení příspěvků z Programu obnovy venkova pro rok 2008 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  185/03/08

- souhlasí s navrženým přerozdělením finančních prostředků  odboru regionálního rozvoje na  Program obnovy venkova pro rok 2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navržené přerozdělení finančních prostředků odboru regionálního rozvoje na Program obnovy venkova pro rok 2008
Termín kontroly: 12.6.2008 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


6. Oznámení o účasti KK jako spolužadatele ve stavebních řízeních v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  186/03/08

- bere na vědomí skutečnost, že v rámci projektu Cyklostezka Ohře bude Karlovarský kraj spolužadatelem nebo žadatelem o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

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


7. Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  187/03/08
- bere na vědomí změnu osoby pověřené k podpisu smluv ev.č.: 205/2006 a ev.č.: 151/2006 a jejich dodatků, na straně dopravce České dráhy, a.s.
- schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem  České dráhy, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 24.4.2008

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, pověřen zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního  	  	        hospodářství


8. Schválení investičních záměrů k akcím na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  188/03/08

- schvaluje investiční záměry k akcím na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji 
II/221 Rekonstrukce silnice – průtah Pernink
II/221 Rekonstrukce silnice Hroznětín - Merklín
II/221 Rekonstrukce silnice Potůčky
II/209 Rekonstrukce silnice – průtah Nové Sedlo - Chranišov
II/210 Rekonstrukce silnice – průtah Kraslice
II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš, 4. a 5. etapa
II/222 Rekonstrukce silnice Stará Chodovská - Chodov
II/606 Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 Cheb – Vinice
III/1987 Rekonstrukce mostu ev. č. 1987-1 Stráž nad Ohří
III/19824 Rekonstrukce mostu ev. č. 19824-6 Bečov
III/2124 Rekonstrukce mostu ev. č. 2124-5 Černý Mlýn
III/21042 Rekonstrukce mostů ev. č. 21042-7, 21042-8 a 21042-9 Oloví
předfinancovávaných do výše dotace z Evropské unie ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2008

- schvaluje investiční záměry k akcím na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji
III/21042 Rekonstrukce silnice Oloví – opěrné zdi
	II/221 Rekonstrukce mostu ev. č. 221-040 Pernink
II/221 Rekonstrukce silnice Horní Blatná – Potůčky, opěrné zdi
II/210 Rekonstrukce silnice Vítkov – Podstrání, opěrné zdi
II/221 Rekonstrukce mostu ev. č. 221-018 Kyselka
III/19820 Rekonstrukce mostu ev. č. 19820-1 Poseč
	II/212 Rekonstrukce silnic Luby – státní hranice

financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2008 za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a odstranění bodových závad
Termín kontroly: 15.5.2008

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


9. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán investic, oprav a údržby na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  189/03/08
- schvaluje  jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předložený finanční plán, plán investic a plán oprav 
a údržby společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na r. 2008 
Termín kontroly: 24.7.2008
Zodpovídá: Ing.Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


10. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – schválení Organizačního řádu společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  190/03/08

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj,  předložený Organizační řád společnosti
Termín kontroly: 24.4.2008
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


11. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – odpověď na žádost o souhlas s pořádáním akrobatické soutěže 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  191/03/08

- souhlasí s odpovědí společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na žádost Leteckého akrobatického centra o souhlas s pořádáním soutěže v letecké akrobacii na letišti Karlovy Vary dle předloženého návrhu
Termín kontroly: 24.4.2008
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


12. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  192/03/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 50/2008

 – přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 30.316,-- Kč z Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu  úhrady dle platebního výměru Finančního úřadu v Karlových Varech

Rozpočtovou změnu  č.  51/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 87.000,-- Kč  zapojením příjmů roku 2008 za příspěvky od účastníků 4. Národní konference kvality ve veřejné správě na úhradu výdajů spojených s konáním 4. Národní konference kvality ve veřejné správě v Karlových Varech ve dnech 23.- 25.1.2008, a to do rozpočtu Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 52.600,-- Kč a do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 34.400,-- Kč

Rozpočtovou změnu č.  52/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.867.000,-- Kč na základě zvýšeného  odvodu z  investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství k navýšení jejich provozních příspěvků (rozpis je uveden v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu  č. 53/2008

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2008 v celkové částce ±  360.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední lesnickou školou Žlutice na zabezpečení výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty. 

Rozpočtovou změnu č.  54/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 108.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb k zajištění realizace projektu „Pilot G“, tj. na tvorbu školních vzdělávacích programů pro gymnázia

Rozpočtovou změnu č. 55/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.341,-- Kč z titulu vrácení přeplatku na všeobecném zdravotním pojištění za únor až prosinec roku 2003 od  příspěvkové organizace zřizované městem Cheb Mateřskou školu Cheb, Komenského 27. Prostředky budou zaslány Ministerstvu financí České republiky.
Termín kontroly: 24.4.2008

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


13. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ne investiční činnost Města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


14. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci  Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  193/03/08

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizaci Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje ve výši 
200.000,- Kč na nákup služebního automobilu
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projekčního a dotačního 	        managamentu Karlovarského kraje

15. Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  194/03/08

- schvaluje výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření takto: Varianta II.

- v oblasti školství zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 12.526.855,33 Kč dle návrhu

- v oblasti kultury zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 599.595,77 Kč dle návrhu

- v oblasti dopravy zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 694.848,64 Kč dle návrhu

- v oblasti regionálního rozvoje zlepšený výsledek hospodaření ve výši 308.585,98 Kč dle návrhu

- v sociální oblasti zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 13.152.097,89 Kč dle návrhu

- v oblasti zdravotnictví zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 4.276.161,02 Kč dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


16. Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů příspěvkové organizace Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  195/03/08

- schvaluje 

a)
Výsledek hospodaření k 31.12.2007 ve výši 103.594,10 Kč
	Úhrn aktiv a pasiv k 31.12.2007 ve výši 0,- Kč
       příspěvkové organizace Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26
             b)  
Rozdělení výsledku hospodaření Základní školy Svahová 26 ve výši 103.594,10 Kč do  fondů nástupnické organizace Základní školy, mateřské školy a praktické školy Vančurova 83 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


17. Poskytnutí dotace Městu Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  196/03/08

- souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 249.508,40 Kč Městu Cheb 

- doporučuje ji Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 15.5.2008
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


18. Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory v Perninku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  197/03/08

- schvaluje  převedení finančních prostředků ve výši 350.000,-- Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory v Perninku

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory v Perninku ve výši 950.000,-- Kč na investiční akci „Stavební úpravy k vybudování jednolůžkových pokojů“ 
Zodpovídá: Ing. Jiřina Hlavanová, ředitelka Domova pro seniory v Perninku


19. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 329/4 v k.ú. Velichov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  198/03/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 329/4 o výměře 18 m2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 398-6225/2008 z původní pozemkové parcely č. 329/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1118/3 v k.ú. a obci Velichov, formou darovací smlouvy mezi Obcí Velichov, se sídlem Velichov, Velichov č.p. 13, PSČ 363 01, IČ 00255122, zastoupenou paní Markétou Moravcovou, starostkou obce (jako darující na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Obce Velichov do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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: 4.9.2008

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

20. Zrušení usnesení č. RK 646/09/07 ze dne 6.9.2007 – Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Aš a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města 	Aš do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


21. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcela č. 66 včetně všech  staveb a příslušenství v k.ú. Pstruží u Merklína

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  199/03/08
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí objektu bez čp/če na stavební parcele č. 66 a stavební parcely č. 66 o výměře 774 m2, včetně všech vedlejších staveb a příslušenství v k.ú. Pstruží u Merklína,  formou smlouvy o  budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětného stavebního pozemku, objektu, vedlejších staveb a příslušenství mezi manželi panem Janem Rozsou a paní Naděždou Rozsovou, trvale bytem Merklín 165, PSČ 362 34 Merklín (jako budoucí prodávající na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu 2.685.040,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku manželů Rozsových do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena do šesti měsíců od okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „Rekonstrukce silnice II/221 Merklín – Pstruží“.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic  Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 4.9.2008

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

22. Připojištění odpovědnosti Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  200/03/08

- schvaluje rozšíření pojistné ochrany odpovědnosti Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací na limit plnění od 15 mil do 50 mil Kč pro územní rozsah České republiky a Evropy 
a krajského úřadu na nesprávný úřední postup

- ukládá majetkoprávnímu odboru uzavřít příslušné pojistné smlouvy
Termín kontroly: 15.5.2008

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


23. Uzavření dodatků č. 8 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
č. 3060239657, dodatku č. 4 smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu č. 0005430070

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  201/03/08

- schvaluje uzavření dodatků č. 8 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
č. 3060239657, dodatku č. 4 smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu č. 0005430070 
Termín kontroly: 15.5.2008

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


24. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 10 na st.p.č. 32, vč. 	st.p.č. 32, vše v k.ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  202/03/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 10 na stavební parcele č. 32, stavební parcelu č. 32 o výměře 280 m2, vše v k.ú. Dřenice u Chebu

 Termín kontroly: 4.9.2008

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


25. Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  203/03/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje, 
(tj. pozemková parcela č. 2499/6 o výměře 23092 m2 a pozemková parcela č. 2503/11 o výměře 11045 m2 v k.ú. a obci Lázně Kynžvart, vše včetně stavby pozemní komunikace) s nemovitostmi ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., (tj. budova č.p. 8 na parcele č. st. 6, parcela č. st. 6 o výměře 344 m2, budova bez č.p./če na parcele č. st. 1005, parcela č. st. 1005 o výměře 39 m2, pozemková parcela č. 295 o výměře 254 m2, pozemková parcela č. 4558 o výměře 81 m2, vše v k.ú. a obci Žlutice  
a pozemková parcela č. 597/4 o výměře 2542 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice), formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako první směňující na straně jedné), a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, PSČ 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 (jako druhý směňující na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do 21.4.2008, nepředloží jiný zájemce svou nabídku.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí

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

Termín kontroly:  11.9.2008

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

26. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Českému zahrádkářskému svazu, 	územnímu sdružení Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  204/03/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, 1 ks použitého počítače s příslušenstvím,  který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a Českým zahrádkářským svazem, územní sdružení Karlovy Vary

- ukládá vedoucímu Majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje připravit darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem a Českým zahrádkářským svazem, územním sdružením Karlovy Vary

Termín kontroly:   15.5.2008

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


27. Bibiana Soukup – schválení dohody o uznání dluhu a jeho splácení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  205/03/08

- schvaluje Dohodu o uznání dluhu a splnění závazku ve splátkách, která bude uzavřena mezi Bibianou Soukup jako dlužníkem a Karlovarským krajem jako věřitelem

- ukládá odboru majetkoprávnímu krajského úřadu v souladu s tímto usnesením zajistit podpis výše uvedené dohody s dlužníkem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje

Termín kontroly: 24.4.2008

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


28. Přistoupení Karlovarského kraje k jednání s právním zástupcem Yvonne Veselé ke zjištění jeho 	stanoviska ve věci zaplacení náhrady mzdy po neplatném ukončení pracovního poměru Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje s paní Yvonne Veselou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  206/03/08

- schvaluje přistoupení Karlovarského kraje k jednání s právním zástupcem Yvonne Veselé ke zjištění jeho stanoviska ve věci zaplacení náhrady mzdy po neplatném ukončení pracovního poměru Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje s paní Yvonne Veselou

- zmocňuje advokátní kancelář Kuruc Bureš Maglia k zastupování Karlovarského kraje v uvedeném jednání, případně v soudním řízení

- schvaluje plnou moc advokátní kanceláři Kuruc Bureš Maglia dle návrhu

- ukládá odboru majetkoprávnímu krajského úřadu v souladu s tímto usnesením připravit podklady pro advokátní kancelář Kuruc Bureš Maglia a plnou moc k zastupování v řízení k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 22.5.2008 

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


29. Obsahový záměr a využití statku Milíkov č.p. 18

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  207/03/08

- souhlasí  s obsahovým záměrem a využitím statku Milíkov č.p. 18
- doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly: 4.12.2008
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


30. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, evidenční č.: 233/2006,  uzavřené pro projekt „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje“ dne 6.12.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  208/03/08

- souhlasí s uzavřením a podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, evidenční č.: 233/2006,  uzavřené pro projekt „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje“ dne 6.12.2006
 
- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Behenského podpisem tohoto dodatku
Termín kontroly: 24.4.2008 
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 


31. Udělení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem na dodavatele herních prvků pro dětské hřiště v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  209/03/08

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. 06/2006. Výjimka se týká dodavatele herních prvků pro dětské hřiště v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


32. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu“
	- Schválení formy zadávacího řízení
 	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
	- Schválení hodnotícího kritérií a jeho váhy
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami (hodnocení kvalifikace a výběr 	zájemců)
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  210/03/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení  dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu

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

- schvaluje hodnotící kritérium a jeho váhu pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

	- člen:   Bc. Pilařová Jana              - náhradník: Ing. Sádlíková Monika
	- člen:   Nováková Hana                - náhradník: Nejedlá Věra
	- člen:   Štádlerová Jaroslava         - náhradník: Jeřábková Zdeňka

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

	- člen:  Bc. Pilařová Jana                - náhradník: Ing. Sádlíková Monika
	- člen:  Hozmanová Hana               - náhradník: RNDr. Horký Petr
	- člen:  Chrástová Libuše                - náhradník: MUDr. Svoboda Jana 
	- člen:  Černý Václav                      - náhradník: Ing. Jakubík Václav
	- člen:  Ing. Malý Josef             	     - náhradník: Haláková Olga 
	- člen:  Štádlerová Jaroslav	     - náhradník: Jeřábková Zdeňka
	- člen:  Nejedlá Věra                       - náhradník: Nováková Hana
Termín kontroly: 24.7.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

33. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
	- Schválení hodnotícího kritéria a jeho váhy
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami (hodnocení kvalifikace a výběr 	zájemců)
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  211/03/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení  dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“  v Chebu“

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

- schvaluje hodnotící kritérium a jeho váhu pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

      	- člen:  Bc. Pilařová Jana               - náhradník:  Ing. Sádlíková Monika
	- člen:  Schanilová Jana                 - náhradník:  Mlezivová Lenka
	- člen:  Mgr. Marešová Hana         - náhradník:  Chlebcová Hana

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:


	- člen:  Bc. Pilařová Jana                - náhradník:  Ing. Sádlíková Monika
	- člen:  Hozmanová Hana               - náhradník:  RNDr. Horký Petr
	- člen:  Chrástová Libuše                - náhradník:  MUDr. Svoboda Jana 
	- člen:  Černý Václav                      - náhradník:  Ing. Jakubík Václav
	- člen:  Ing. Malý Josef                   - náhradník:  Haláková Olga 
	- člen:  Mgr.Marešová Hana           - náhradník:  Chlebcová Hana
	- člen:  Mlezivová Lenka	     - náhradník:  Schanilová Jana
Termín kontroly: 24.7.2008

Zodpovídá: Ing.Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
                     

34. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
	- Schválení hodnotícího kritérií a jeho váhy
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami (hodnocení kvalifikace a výběr 	zájemců)
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  212/03/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení  dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart“

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

- schvaluje hodnotící kritérium a jeho váhu pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

	- člen:  Bc. Pilařová Jana               - náhradník:  Ing. Sádlíková Monika
	- člen:  Malinková Dagmar            - náhradník:  Richterová Dana
	- člen:  Wohlrabová Lenka            - náhradník:  Papajiková Jana

-jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

	- člen:  Bc. Pilařová Jana                 - náhradník:  Ing. Sádlíková Monika
	- člen:  Hozmanová Hana                - náhradník:  RNDr. Horký Petr
	- člen:  Chrástová Libuše                 - náhradník:  MUDr. Svoboda Jana 
	- člen:  Černý Václav                       - náhradník:  Ing. Jakubík Václav
	- člen:  Ing. Malý Josef             	      - náhradník:  Haláková Olga 
	- člen:  Wohlrabová Lenka	      - náhradník:  Papajiková Jana
	- člen:  Richterová Dana	      - náhradník:  Malinková Dagmar

Termín kontroly: 24.7.2008 

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

35. Příspěvky subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  213/03/08

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví subjektům dle přílohy a v navrhované výši
Termín kontroly: 10.7.2008
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


36. Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  214/03/08

- schvaluje navýšení rozpočtu odboru zdravotnictví na činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. ve výši 3.413 tis. Kč

- ukládá vedoucí ekonomického odboru realizovat rozpočtovou změnu  

- ukládá vedoucímu odboru zdravotnictví připravit návrh Smlouvy o poskytování, zabezpečení 
a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
Termín kontroly: 12.6.2008
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


37. Informace o stavu příprav realizace záměru vybudování centrálního příjmu v nemocnici v Sokolově a centrálního příjmu s multioborovou JIP v nemocnici v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  215/03/08

- bere na vědomí informaci o stavu příprav realizace záměru vybudování centrálního příjmu v nemocnici v Sokolově a centrálního příjmu s multioborovou JIP v nemocnici v Chebu
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


38. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  216/03/08

- schvaluje vyloučení uchazečů
HZConsult s.r.o., Kodaňská 46, 100 10 Praha 10
	EURO – Trend Audit, a.s., Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
NBG spol. s r.o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
BVM Audit s.r.o., Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci a z důvodů uvedených v důvodové zprávě

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zpracování forenzního auditu                     u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ: 19619187, s nabídkovou cenou 6.600.000,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ: 19619187, s nabídkovou cenou 6.600.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ: 19619187, s nabídkovou cenou 6.600.000,-- Kč včetně DPH  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 5.6.2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


39. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  217/03/08

- schvaluje poskytnutí částky 553.648,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 1.802.938,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy

Termín kontroly:  24.4.2008
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí životního prostředí a zemědělství


40. Změna č. 7, 8 a 9 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  218/03/08

- souhlasí se změnou č.7, 8 a 9 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu č. 7, 8 a 9 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Termín kontroly: 22.5.2008
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

41. Poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2008

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


42. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v roce 2008 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


43. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  219/03/08

- souhlasí s poskytnutím příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí v celkové výši 13.500.000,- dle varianty 2B 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků na drobné vodohospodářské ekologické akce dle varianty 2B 
Termín kontroly: 12.6.2008 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


44. Vodohospodářské akce – žádosti o podporu z Mze na rok 2008 – zařazení do kategorií dle důležitosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  220/03/08

- schvaluje zařazení vodohospodářských staveb v Karlovarském kraji do kategorií dle návrhu 

- schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení spolufinancování vodohospodářských akcí zařazených do financování z MZe krajem ve výši 10% uznatelných investičních nákladů

- pověřuje Ing. Luboše Orálka k jednání s pracovníky Ministerstva zemědělství ČR o zařazení vodohospodářských staveb do programu financování

Termín kontroly:  10.7.2008
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


45.	Změna osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace Střední škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  221/03/08

- schvaluje zvýšení osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary s účinností od 1. dubna 2008 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se zvýšením osobního příplatku 
Termín kontroly: 24.4.2008

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

46. Vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  222/03/08

- bere na vědomí  oznámení Ing. Valentina Cenova o vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov dnem 31. července 2009  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit radě kraje návrh na vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

Termín kontroly: únor 2009  

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


47 a)	Souhlas s využíváním mapového podkladu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  223/03/08

- schvaluje bezúplatné poskytnutí mapového podkladu Karlovarského kraje společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. pro účely propagace a prezentace cyklodopravy v Karlovarském kraji
Termín kontroly:  16.10.2008 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


47 b)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Policii České republiky Správu Západočeského kraje  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  224/03/08

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Policii České republiky Správu Západočeského kraje ve výši  50 000,- Kč na projekt „Ajax“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Policií České republiky Správou Západočeského kraje dle návrhu
Termín kontroly: 15.5.2008
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


47 c)	Řešení problematiky platebních výměrů - AUTOBUSY Karlovy Vary a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  225/03/08

- souhlasí  s podáním správní žaloby na rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ve věci zrušení platebního výměru na odvod za porušování rozpočtové kázně a povinnosti uhradit penále – AUTOBUSY Karlovy Vary a.s.

- schvaluje návrhy správních žalob 

- uděluje plnou moc Mgr. Lubomíru Novotnému, zástupci ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje k zastupování Karlovarského kraje před soudem
Termín kontroly: 2.10.2008
Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu


47 d)	Informace o úhradě závazku ve výši 500.300,00 Kč s příslušenstvím Nemocnice s poliklinikou Karlovy Vary a nákladů řízení právního zastoupení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  226/03/08

- bere na vědomí informaci o plnění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 55/01/08 ze dne 25.01.2008 - úhrada závazku ve výši 500.300,00 Kč s příslušenstvím Nemocnice s poliklinikou Karlovy Vary a nákladů řízení právního zastoupení

- schvaluje vyúčtování poskytnuté právní pomoci ve výši 124.390,00 Kč, dle návrhu

- ukládá odboru správních agend a dozoru, Krajský živnostenský úřad, Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit uhrazení nákladů ve výš 124.390,-- Kč, dle schváleného vyúčtování

Termín kontroly: 10.7.2008

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


47 e) Jmenování vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  227/03/08

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů Mgr. Vladimíra Malého do funkce vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství dnem  následujícím po skončení pracovního poměru u současného zaměstnavatele

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním
Termín kontroly: 10.7.2008
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


47 f) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova č.p. 18 na st. 35, vč. st.p.č. 35, p.p.č. 41 a p.p.č. 38, vše v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  228/03/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí objektu č.p. 18 na st.p.č. 35, st.p.č. 35 o výměře 651 m2, p.p.č. 41 o výměře 889 m2, p.p.č. 38 o výměře 2615 m2, vše v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní, včetně movitého majetku (mobiliáře) nemovitostí, formou kupní smlouvy mezi manželi panem Josefem Ševčenkem, trvale bytem Milíkov č.p. 18 a paní Marií Ševčenkovou, trvale bytem Palackého č. 18, Cheb (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajským muzeem Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za celkovou cenu 5.000.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku manželů Ševčenkových do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě a pověřit ji podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 4.9.2008

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


47 g) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb 
- projektová příprava (Rekonstrukce a dostavba terminálu Cheb)“
		- 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  229/03/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb - projektová příprava (Rekonstrukce a dostavba terminálu, Cheb)“ dle návrhu zadávací dokumentace
- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb - projektová příprava (Rekonstrukce a dostavba terminálu, Cheb)“
- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

- člen:  Ing. Milan Novák		- náhradník: Ing. Tomáš Brtek
- člen:  Ing. Ilja Smetana		- náhradník: Tomáš Správka
- člen:  Ing. Dagmar Divišová	- náhradník: Eliška Syrová
- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:


- člen:  Ing. Jan Zborník		- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen:  RNDr. Petr Horký		- náhradník: Hana Hozmanová
- člen:  Ing. Milan Novák		- náhradník: Ing. Tomáš Brtek 
- člen:  Ing. Ilja Smetana		- náhradník: Tomáš Správka
- člen:  Ing. Radek Havlan		- náhradník: Jaroslav Votík
- člen:  Ing. Václav Živný		- náhradník: Jana Strnadová
- člen:  MUDr. Jiří Morávek	- náhradník: RNDr. Jaroslav Růžička
Termín kontroly: 15.5.2008

Zodpovídá:  Ing. Milan Novák, pověřený k zastupování vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


47 h) Schválení předfinancování nákladů na projekty Technické pomoci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost z prostředků rozpočtu odboru investic a grantových schémat

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  230/03/08

- schvaluje použití prostředků rozpočtu odboru investic a grantových schémat na předfinancování nákladů na projekty Technické pomoci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost z prostředků rozpočtu odboru investic a grantových schémat do výše jednotlivých nákladů maximálně do výše 200 tis. Kč, a to do doby schválení projektů Technické pomoci 

- zmocňuje vedoucího odboru investic a grantových schémat k podpisu smluv souvisejících s těmito výdaji

- ukládá ekonomickému odboru zřízení zvláštního účtu na projekt Technické pomoci               
Termín kontroly:    12.6.2008
Zodpovídá:  Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


