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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary  360 21



USNESENÍ

z 22. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 24. dubna  2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 10:45 hodin 


Přítomni:                   JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 			        Mgr.Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 9 radních)       
Jednání řídil:             JUDr. Pavel
Další zúčastnění:      Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu   
Přizvaní:                    p. Kopál, Ing. Vršecká, RNDr. Růžička 
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.

  
  A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání

  1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 24.4.2008			RK 271/04/08
  2.	Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program vzdělávání pro            RK 272/04/08 konkurenceschopnost
  3.	Návrh projektů technické pomoci Operačního programu vzdělávání pro 		RK 273/04/08
konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 a 5.3 
  4.	Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě ev. č. 041/2008 v souvislosti se správou 	RK 274/04/08
	webu „Internetový portál pro investory v Karlovarském kraji“ 
  5.	Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o poskytnutí příspěvku na provoz 		staženo
	regionálního bezpečnostního portálu
  6.	Cyklostezka Ohře – jmenování vedoucího projektu				RK 275/04/08
  7.	Informace o ukončení 2. etapy projektu Partnerství pro budoucnost 		RK 276/04/08
  8.	Vyhodnocení plnění smluvních povinností dopravcem VIAMONT a.s. 		RK 277/04/08
za období roku 2007		
  9.		Dopravní terminál Cheb – jmenování vedoucího projektu				RK 278/04/08
10.	Dopravní terminál Mariánské Lázně – jmenování vedoucího projektu		RK 279/04/08
11.	Dopravní terminál Sokolov							RK 280/04/08
12.	Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci – Integrovaný projekt Dopravní 	RK 281/04/08
	terminály Karlovarského kraje – Dopravní terminál Cheb
13.	Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby — poskytování žákovského 		RK 282/04/08
	jízdného s dopravcem ASIANA, spol. s r.o.
14.	Výsledky veřejnosprávní kontroly u dopravce ČI-DU, spol. s r.o. 			RK 283/04/08
15.	Jmenování vedoucího projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. 		RK 284/04/08
	a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“
16.	Schválení vyhodnocení pořadí nabídek v zadávacím řízení na dodavatele 		RK 285/04/08
	stavebních prací na akci „II/221 Rekonstrukce silnice Horní Blatná - Potůčky, 
	opěrné zdi“
17.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – záměr uzavření podnájemní smlouvy			RK 286/04/08
18.	Rozpočtové změny								RK 287/04/08
19.	Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2008 	RK 288/04/08
	do 31.3.2008
20.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro 		RK 289/04/08
	Aeroklub Toužim  
21.	Změna rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací 	RK 290/04/08
	Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově a Okresní 
	ústav sociálních služeb v Sokolově a poskytnutí příspěvku organizacím Pomoc 
	v nouzi, o.p.s. v Sokolově a Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. v Chodově  
22.	Zrušení usnesení č. RK 646/09/07 ze dne 6.9.2007 – Záměr kraje bezúplatně 	RK 291/04/08
	převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Aš 
	a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Aš do majetku Karlovarského 
	kraje
23.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 292/04/08
	– pozemkové parcely v k.ú. Kynšperk nad Ohří a Dolní Pochlovice
24.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 293/04/08
	–  části pozemkové parcely č. 223/1  v  k.ú. Tisová u Sokolova
25.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje a bezúplatné 	RK 294/04/08
	nabytí nemovitosti do majetku Karlovarského kraje – k.ú. Štědrá
26.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část 		RK 295/04/08
	pozemkové parcely č. 208/1 v k.ú. Vonšov
27.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 296/04/08
	– stavba silnice č. III/21026 včetně pozemků, součástí a příslušenství  v k.ú. 
	Dolní Rychnov
28.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 297/04/08
	– stavba silnice č. II/221 včetně pozemků a mostních objektů  v k.ú. 
	Ostrov nad Ohří
29.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – soubor strojů 	RK 298/04/08
	a zařízení ve správě příspěvkové organizace Střední odborné školy a středního 
	odborného učiliště Nejdek
30.		Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje 			RK 299/04/08
	Městu Abertamy
31.	Smlouva o zřízení věcného břemene k k p.p.č. 527/1, 527/102, 527/40, 664/8, 	RK 300/04/08
	k.ú. Dvory ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch České republiky 
	- Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, pro stavbu „Připojení 
	HZS na síť ČD – Telematika K.Vary“
32.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – automobil 		RK 301/04/08
	Škoda Felicie LX ve správě příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologické 
	poradny Karlovy Vary
33.	 Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		RK 302/04/08
	příspěvkovým organizacím
34.	Žádost Města Ostrov o darování historických obrazů v majetku Karlovarského 	RK 303/04/08
	kraje – správa Galerie umění Karlovy Vary
35.	Nájem nemovitostí č. p. 134, 135 včetně pozemků p. č. 228/1, 229/1, 228/2, 	RK 304/04/08
	242/14, 242/28, vše k. ú. Sokolov - žádost manželů Sojkových
36.	Návrh předpisu Rady kraje: pravidla pro sjednávání a uzavírání smluv 		RK 305/04/08
	příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a jejich evidenci
37.	Souhlas s pokácením 2 stromů na pozemku p.č. 527/105 a 3 stromů na 		RK 306/04/08
	pozemku p.č. 527/131 v k.ú. Karlovy Vary – Dvory, areál Krajského úřadu 
	Karlovarského kraje
38.	Uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinností příjemců 		RK 307/04/08
	příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek 
	a památkově hodnotných objektů v roce 2006 a 2007
39.	Smlouva o dílo s firmou Tomovy parky, s.r.o., na zajištění herních prvků pro 	staženo
	„Pohádkové hřiště na kraji města“
40.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Domov pro seniory 		RK 308/04/08
	Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	- Schválení změny účelu užití investičních prostředků příspěvkové organizace 
	Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově v roce 2008
41.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění celodenního                RK 309/04/08
	stravování (obědů) pro klienty 	a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory 
	v Lázních Kynžvart“ - Schválení  změny  ve 	jmenování členů komise pro 
	hodnocení nabídek
42.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění celodenního                RK 310/04/08
	stravování (obědů) pro klienty 	a obědů pro zaměstnance v  Domově pro seniory 	
	„SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu“  - Schválení změny ve jmenování členů komise 
	pro hodnocení nabídek
43.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění celodenního                RK 311/04/08
	stravování (obědů) pro klienty 	a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory 
	„SKALKA“ v Chebu“ - Schválení změny ve jmenování členů komise pro 
	hodnocení nabídek
44.	Příspěvek na zhotovení Akustické studie pro hluk z dopravy v Kraslicích		RK 312/04/08
45.	Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2008	RK 313/04/08
46.	Účast Karlovarského kraje na projektu přeshraniční spolupráce „Vytvoření 	RK 314/04/08
	databázového systému k realizaci FFH/SPA – potřeb v praxi včetně vyzkoušení 
	průběhu řízení“ 
47.	Zrušení usnesení č. RK 45/01/08 k podání žádosti o poskytnutí podpory 		RK 315/04/08
	z Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 – 2013 na projekt 
	Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji
48.	Hodnocení žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 		RK 316/04/08
	prostředí ČR
49.	Sloučení příspěvkových organizací Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří 	RK 317/04/08
	a Střední škola živnostenská Sokolov  
50.	Zrušení školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace 		RK 318/04/08
	Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola 
	s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
51.	Zrušení domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace 	RK 319/04/08
	Gymnázium a střední odborná škola Aš
52.	Změna zařazení do platové třídy ředitele příspěvkové organizace Střední 		RK 320/04/08
	odborná škola stavební Karlovy Vary
53.	Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace 		RK 321/04/08
	Střední zdravotnická škola Cheb
54.	Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost 	RK 322/04/08
	škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
55.	Zrušení oboru vzdělání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková 		RK 323/04/08
	organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná 
	škola Karlovy Vary
56.	Centrum technického vzdělávání Ostrov – jmenování vedoucího projektu		RK 324/04/08
57.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zateplení budov Střední 	RK 325/04/08
	školy živnostenské Sokolov“
	- Schválení formy zadávacího řízení – otevřené řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
58.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy, opravy 	RK 326/04/08
	a udržovací práce na budově Střední školy živnostenské Sokolov, v ulici 
	Žákovské 716/1, Sokolov“
       	- Schválení formy zadávacího řízení – otevřené řízení
       	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
       	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
       	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
59.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Gymnázium a obchodní 	RK 327/04/08
	akademie Mariánské Lázně – stavební úpravy budovy v Ruské ul. č. 355“
       	- Schválení formy zadávacího řízení – zjednodušené podlimitní řízení
       	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
       	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
       	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
60a) 	Schválení použití znaku Karlovarského kraje na slavnostním praporu 		RK 328/04/08
Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
60b)	Porovnání cenové nabídky Studie proveditelnosti - Integrovaný systém 		RK 329/04/08
	nakládání s odpady v Karlovarském kraji















				
           JUDr. Josef Pavel v. r.			            Ing. Luboš Orálek v. r.
	         hejtman				                 	          ověřovatel
 	Karlovarského kraje						      













A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Luboše Orálka
-  RNDr. Petra Horkého


B)  Schválení programu jednání

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

Stažení z programu:

bod č. 5)	Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o poskytnutí příspěvku na provoz regionálního 			bezpečnostního portálu

bod č. 39)	Smlouva o dílo s firmou Tomovy parky, s.r.o., na zajištění herních prvků pro 
                          „Pohádkové hřiště na kraji města“

Rozšíření programu o:

bod č. 60 a) 	Schválení použití znaku Karlovarského kraje na slavnostním praporu Hasičského 			záchranného sboru Karlovarského kraje

bod č. 60 b)	Porovnání cenové nabídky Studie proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání 
		s odpady v Karlovarském kraji


1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.4.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  271/04/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.4.2008
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  272/04/08

- schvaluje Směrnici Zprostředkujícího subjektu pro Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost dle návrhu

- schvaluje zapracování případných změn do Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro OP VK na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: 5.6.2008 Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat

3. Návrh projektů technické pomoci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 a 5.3 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  273/04/08

- schvaluje  předložené dokumenty:
	 „Návrh projektu technické pomoci OP VK Karlovarského kraje na období 2007 – 2013 v prioritní ose 5.2 “  dle návrhu  
	„Návrh projektu technické pomoci OP VK Karlovarského kraje na období 2007 – 2013 v prioritní ose 5.3 “  dle návrhu


- schvaluje  návrhy rozpočtů uvedených projektů technické pomoci OP VK Karlovarského kraje na období 2007 – 2013 v prioritních osách 5.2 a 5.3

- schvaluje záměr kraje podat žádost o dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  prioritní osy 5, oblast podpory 5.2 a 5.3

- ukládá odboru investic a grantových schémat předložit žádosti o dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 5, oblast podpory 5.2 a 5.3 v rámci vyhlášené výzvy Zprostředkujícím subjektům OP VK – krajům

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek  Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: 5.6.2008 Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat

4. Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě ev. č. 041/2008 v souvislosti se správou webu „Internetový portál 	pro investory v Karlovarském kraji“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  274/04/08

- schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 k mandátní smlouvě (ev. č. 041/2008) v jeho celém znění
Termín kontroly: 5.6.2008 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


5. Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o poskytnutí příspěvku na provoz regionálního bezpečnostního portálu

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



6. Cyklostezka Ohře – jmenování vedoucího projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  275/04/08

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, vedoucím projektu „Cyklostezka Ohře“

- schvaluje předložení žádosti o finanční podporu do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Cyklostezka Ohře“

- schvaluje aby žadatelem o finanční podporu pro projekt „Cyklostezka Ohře“ v rámci příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad byl Karlovarský kraj

- schvaluje přípravu a podání žádosti o financování projektu „Cyklostezka Ohře“ do ROP NUTS II Severozápad
Termín kontroly: 11.9.2008 

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


7. Informace o ukončení 2. etapy projektu Partnerství pro budoucnost 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  276/04/08

- bere na vědomí  informaci o  ukončení 2. etapy projektu Partnerství pro budoucnost:
celková vyúčtovaná částka 2. etapy ve výši 13 797 730,29 Kč s výsledkem způsobilé výdaje v částce  13 554 283 69 Kč (99,05%) a nezpůsobilé výdaje v částce 132 446,60 Kč (0,95%)
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentura projektového a dotačního managementu 	 	        Karlovarského kraje, p. o. 


8. Vyhodnocení plnění smluvních povinností dopravcem VIAMONT a.s. za období roku 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  277/04/08

- schvaluje uložení pokuty ve výši 65 000,- Kč za porušení smluvních povinností dopravci VIAMONT a.s., Železničářská 1385, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 646 51 711, dle návrhu

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit vystavení faktury na smluvní pokutu dopravci VIAMONT a.s., Železničářská 1385, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 646 51 711, dle návrhu

Termín kontroly: 22.5.2008
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, pověřen zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního 	 	        hospodářství




9. Dopravní terminál Cheb – jmenování vedoucího projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  278/04/08

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, vedoucím projektu „Dopravní terminál Cheb“

- souhlasí s předložením žádosti o finanční podporu do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na akci „Dopravní terminál Cheb“

- souhlasí aby žadatelem o finanční podporu pro projekt „Dopravní terminál Cheb“ v rámci příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad byl Karlovarský kraj

- schvaluje přípravu a podání žádosti o financování projektu „Dopravní terminál Cheb“ do ROP NUTS II Severozápad
Termín kontroly: 11.9.2008 

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


10. Dopravní terminál Mariánské Lázně – jmenování vedoucího projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  279/04/08

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, vedoucím projektu „Dopravní terminál Mariánské Lázně“

- souhlasí s předložením žádosti o finanční podporu do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na akci „Dopravní terminál Mariánské Lázně“

- souhlasí, aby žadatelem o finanční podporu pro projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ v rámci příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad byl Karlovarský kraj

- schvaluje přípravu a podání žádosti o financování projektu „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ do ROP NUTS II Severozápad
Termín kontroly: 11.9.2008 

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


11. Dopravní terminál Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  280/04/08

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, vedoucím projektu „Dopravní terminál Sokolov“

- souhlasí s předložením žádosti o finanční podporu do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na akci „Dopravní terminál Sokolov“

- souhlasí, aby žadatelem o finanční podporu pro projekt „Dopravní terminál Sokolov“ v rámci příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad byl Karlovarský kraj

- souhlasí s finančním podílem Města Sokolov ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu „Dopravní terminál Sokolov“

- schvaluje přípravu  a podání žádosti o financování projektu „Dopravní terminál Sokolov“ do ROP NUTS II Severozápad
Termín kontroly: 11.9.2008 

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


12. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci – Integrovaný projekt Dopravní terminály Karlovarského kraje – Dopravní terminál Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  281/04/08

- souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh Smlouvy o partnerství 
a spolupráci mezi Karlovarským krajem a městem Cheb na zajištění realizace stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb“

- ukládá pověřenému vedoucímu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Milanovi Novákovi a řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. Ing. Petrovi Uhříčkovi zajistit provedení potřebných opatření ke splnění závazků Karlovarského kraje, které ze Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřené mezi Karlovarským krajem a městem Cheb vyplývají

Termín kontroly: 12.6.2008
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


13. Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby — poskytování žákovského jízdného s dopravcem  ASIANA, spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  282/04/08

- schvaluje uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě - poskytování žákovského jízdného s dopravcem ASIANA, spol. s r.o., dle návrhu

Termín kontroly: 22.5.2008
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, pověřený zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního 	  	        hospodářství

14. Výsledky veřejnosprávní kontroly u dopravce ČI-DU, spol. s r.o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  283/04/08

- bere na vědomí 
a)  informace o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č.j. 2/KN/07, u dopravce ČI-DU, spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 881/5, 360 17 Karlovy Vary, IČ 25248995

b) informaci o odvodu neoprávněně použitých finančních prostředků určených k úhradě prokazatelné ztráty ve veřejné linkové ve výši 167.051,- Kč dopravcem ČI-DU spol. s r.o. zpět na účet Karlovarského kraje k datu 11.4.2008

c)  informaci o dalším postupu Krajského úřadu Karlovarského kraje dle § 22, odst. 6 zákona 
č. 250/2000 Sb. (úhrada penále)

- schvaluje prominutí smluvní pokuty dopravci ČI-DU, spol. s r.o. se sídlem Dlouhá 881/5, 360 17 Karlovy Vary, IČ 25248995 ve výši:

   a) 25.000,- Kč za porušení Čl. V odst. 11 Smlouvy ev.č.: 189/2003 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

b) 30.000.- Kč za porušení Čl. V odst. 12  Smlouvy ev.č.: 189/2003 o závazku veřejné služby ve        veřejné linkové dopravě

c) 65.730,- Kč za porušení Čl. VII odst. 4  Smlouvy ev.č.: 189/2003 o závazku veřejné služby ve        veřejné linkové dopravě

Termín kontroly: 11.9.2008
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, pověřený zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního 	  	        hospodářství


15. Jmenování vedoucího projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  284/04/08

- jmenuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje p.o., pana Petra Želechovského v souladu s Předpisem rady kraje č. PR 02/2008 vedoucím projektu jmenovitých akcí na silnicích 
II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci tzv. prvního projektu Regionálního operačního programu v letech 2008 – 2010, dle návrhu
Termín kontroly: 22.5.2008

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


16. Schválení vyhodnocení pořadí nabídek v zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací na akci „II/221 Rekonstrukce silnice Horní Blatná - Potůčky, opěrné zdi“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  285/04/08

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky 
na provedení stavebních prací na akci „II/221 Rekonstrukce silnice Horní Blatná – Potůčky, opěrné zdi“, kterou podal uchazeč: Stavby silnic a železnic, a. s., Oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČ: 452 74 924, s nabídkovou cenou 25.892.504,- Kč včetně DPH. Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Skanska DS a. s., Direkce Čechy západ, závod Plzeň, Jablonského 62, 326 00 Plzeň, IČ: 262 71 303, s nabídkovou cenou 27.330.291,- Kč včetně DPH a na 3. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Vodohospodářské stavby spol. s r. o., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 402 33 308, s nabídkovou cenou 28.351.862,15 Kč včetně DPH. 
Termín kontroly: 12.6.2008

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


17. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – záměr uzavření podnájemní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  286/04/08

- souhlasí s uzavřením předložené podnájemní smlouvy mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. 
a společností Bohemia – Lázně a.s.

Termín kontrol: 10.7.2008

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


18. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  287/04/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 65/2008

- přesun rozpočtových prostředků Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ±  300.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek nestátnímu zdravotnickému zařízení Boženě Kalvasové                 – protialkoholní a protitoxikomanická poradna pro mladistvé, rodiče a blízké osoby, Karlovy Vary na provoz Centra substituční terapie.

Rozpočtovou změnu č. 66/2008

- přesun rozpočtových prostředků Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ±  200.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvky cizím subjektům v oblasti zdravotnictví (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).
Rozpočtovou změnu č. 67/2008

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do  Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 3.413.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. na činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění na rok 2008.

Rozpočtovou změnu č. 68/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 71.420,-- 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.  69/2008
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce  963.404,20 Kč  zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje roku 2007, a to do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Tyto finanční prostředky jsou účelově vázané na úhradu výdajů spojených se zpracováním dokumentu „Strategie rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji“ ve výši 850.000,- Kč a na úhradu výdajů spojených s účastí Karlovarského kraje na realitním a investičním veletrhu Real Vienna 2008 ve dnech 27. - 29. května 2008 ve výši 113.404,20 Kč.

Rozpočtovou změnu č. 70/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 7.830,40 EUR z titulu přijetí dotace z Ministero dell´Economia e delle Finance, Řím, Itálie. Finanční prostředky budou vyplaceny partnerům nadnárodního projektu ITACA realizovaného Karlovarským krajem, jako vedoucím projektu,  v rámci 4. výzvy Iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES.

Rozpočtovou změnu č.  71/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 400.000,-- Kč z titulu přijetí finančního daru od Nadace ČEZ, Praha. Finanční prostředky budou zapojeny do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje a jsou určeny na podporu projektu „Pohádkové hřiště na kraji města“.

Rozpočtovou změnu č. 72/2008
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 45.272,46 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování administrace grantového schématu a grantových projektů Karlovarského kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“. 
- zapojení  příjmů z úroků za období 01 – 03/2008 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 30.242,72 Kč na pokrytí výdajů spojených s financováním projektů grantového schématu Karlovarského kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“. Grantové schéma bylo schváleno k realizaci v opatření 3.3 operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).

Rozpočtovou změnu č.  73/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 562.645,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na financování grantového projektu „Vzdělávání ICT koordinátorů a Centrum E-Learningu“

Rozpočtovou změnu č. 74/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 559.998.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplatu platů a souvisejících odvodů na II. čtvrtletí 2008 pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 342.684.500,-- Kč, soukromé školy v částce 17.340.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 199.973.500,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 75/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 249.100,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování rozvojového programu ve vzdělávání „Podpora výuky méně vyučovaných jazyků  pro období leden až srpen 2008“  pro školy zřizované obcemi Karlovarského  kraje. 

Rozpočtovou změnu č. 76/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu z Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru správních agend a dozoru, KŽÚ Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000,-- Kč z důvodu organizačních změn (převedení agendy BESIP z odboru dopravy do Odboru správních agend a dozoru, KŽÚ Krajského úřadu Karlovarského kraje)

Rozpočtovou změnu č. 77/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 2.634.956,-- Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků, které Karlovarský kraj obdržel od finančních a celních úřadů za odběr podzemní vody (výši těchto prostředků vyměřila Česká inspekce životního prostředí). Finanční prostředky budou ve výši 1.781.350,-- Kč  převedeny do Fondu vodohospodářských havárií a ve výši 853.606,-- Kč budou  použity k vrácení přeplatků za odběr podzemních vod za rok 2007 na základě rozhodnutí Celního úřadu Karlovy Vary. 

Rozpočtovou změnu č. 78/2008 

- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 49.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci pro Ing. arch. Zdravka Minčeva Ruseva, CSc. - EVROARCH na přípravu, organizaci a realizaci        7. celostátní konference s mezinárodní účastí „Strategické plány měst, krajů, informační 
a komunikační technologie 7. SPMIT 2008“. 

Rozpočtovou změnu  č. 79/2008

-  přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 15.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro nestátní neziskovou organizaci Mateřské centrum Karlovy Vary na zajištění akce Křesadlo. 




Rozpočtovou změnu  č. 80/2008

-  přesun rozpočtových prostředků Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 75.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro nestátní neziskovou organizaci Sdružení obětí nacismu ve výši 45.000,-- Kč na celoroční činnost organizace a neinvestiční příspěvek pro Nadaci Milana Nového CAPS 66 ve výši 30.000,-- Kč určený na utkání hokejových legend.

Rozpočtovou změnu č.  81/2008

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 50.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení  provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední lesnické škole Žlutice.

Rozpočtovou změnu č. 82/2008

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 196.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny panu Vladimíru Suchanovi k úhradě nákladů za zajištění přenosu finálového zápasu extraligy ledního hokeje HC Energie Karlovy Vary prostřednictvím velkoplošné obrazovky a zajištění doprovodného programu dne 14.4.2008.

Rozpočtovou změnu  č. 83/2008
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 1.146.041,40 Kč zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje roku 2007, a to do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Tyto finanční prostředky jsou účelově vázané na úhradu výdajů spojených se zpracováním projektové dokumentace „Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary“. 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č.  84/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 198.199,-- 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“

- schvaluje

Rozpočtovou změnu  č. 85/2008

- přesun finančních prostředků ve výši ± 93.500.000,-- Kč z Odboru majetkoprávního Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje pro Město Karlovy Vary na  investiční činnost  Města Karlovy Vary

Rozpočtovou změnu č. 86/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 249.508,40 Kč. Jedná se o zapojení části finančních prostředků ze zůstatku zrušeného bankovního účtu  příspěvkové organizace Mája v Chebu do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje. Tyto finanční prostředky jsou určeny Městu Cheb – zřizovateli organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, na kterou byla převedena činnost sociální služby původního týdenního a denního stacionáře.
Termín kontroly: 22.5.2008

Zodpovídá:  DK David Korba  ředitel KÚKK, vedoucí ekonomického odboru, nebo vedoucí oddělení rozpočtu  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


19. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2008 do 31.3.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  288/04/08

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1-3/2008

Zodpovídá:  DK David Korba  ředitel KÚKK, vedoucí ekonomického odboru, nebo vedoucí oddělení rozpočtu  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


20. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Aeroklub Toužim  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  289/04/08

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Aeroklub Toužim ve výši 50 000,- Kč na zajištění Mezinárodního mistrovství ČR v akrobacii kluzáků 2008

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Aeroklubem Toužim dle návrhu
Termín kontroly: 10.7.2008
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


21. Změna rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově a Okresní ústav sociálních služeb 
v Sokolově a poskytnutí příspěvku organizacím Pomoc v nouzi, o.p.s. v Sokolově a Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. v Chodově  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  290/04/08

- schvaluje snížení přídělu finančních prostředků do rezervního fondu příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově o částku 72.720,-- Kč

- schvaluje snížení přídělu finančních prostředků do rezervního fondu příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově o částku 194.899,17 Kč

- schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši 67.513,37 Kč pro Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, Sokolov

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Pomocí v nouzi, o.p.s. v Sokolově dle návrhu

- schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši 127.385,80 Kč pro Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Školní ulice č.p. 737, Chodov

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Denním centrem Mateřídouška, o.p.s. v Chodově dle návrhu
Termín kontroly: 12.6.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


22. 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
usnesením č. RK  291/04/08

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 646/09/07 ze dne 6.9.2007 ve znění 

      - Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 3571/1 označené dle geometrického plánu č. 2680-122/05 jako díl „q2“ o výměře  32 m2, díl „n2“ 
o výměře 16 m2, díl „j2+m2+p2+s2“ o výměře 32 m2, díl „k2“ o výměře 40 m2, díl „i2“ o výměře 49 m2, díl „c3“ o výměře 53 m2, díl „y3“o výměře 30 m2, díl „e3+b3+w2“ o výměře 29 m2, díl 
„v“ o výměře 24 m2, díl „r“ o výměře 24 m2 ,  díl „f3“ o výměře 75 m2, díl „k“ o výměře 7 m2, díl „g“ o výměře 20 m2, díl „d“ o výměře 34 m2, díl „p+v2+u+x“ o výměře 156 m2, díl „f+b+ch+l+n“      o výměře 44 m2 a část nově označenou jako pozemková parcela č. 3986 o výměře 35 m2, části pozemkové parcely č. 3571/7 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „z1“                  o výměře 6 m2, díl „y1“ o výměře 38 m2 a část pozemkové parcely č. 2137/5 označenou jako díl „e2“ o výměře 3 m2, vše v k.ú. a obci Aš, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako obdarovaný na straně druhé),         za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkových parcel na své úřední desce, tj. do 8.10.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, 
a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Aš

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


      - Souhlasí
	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 3571/4 označených dle geometrického plánu č. 2680-122/05 jako díl „i1+h2“ o výměře 190 m2, díl „a3“ o výměře 38 m2, části pozemkové parcely              č. 3571/15 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „i+m+o+t+a1“ o výměře 76 m2, části pozemkové parcely č. 3571/13 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „v1“ o výměře 64 m2  a části stavební parcely č. 382/3 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „u1“ o výměře 36 m2, vše v k.ú. a obci Aš,  formou darovací smlouvy mezi Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako dárce na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Aš do vlastnictví Karlovarského kraje


	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv


- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 230/11/07 ze dne 8.11.2007 ve znění:

       - Schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 3571/1 označených dle geometrického plánu č. 2680-122/05 jako díl „q2“ o výměře 32 m2, díl „n2“ o výměře 16 m2, díl „j2+m2+p2+s2“ o výměře 32 m2, díl „k2“ o výměře 40 m2, díl „i2“ o výměře 49 m2, díl „c3“ o výměře 53 m2, díl „y3“o výměře 30 m2, díl „e3+b3+w2“ o výměře 29 m2, díl „v“ o výměře 24 m2, díl „r“ o výměře 24 m2,  díl „f3“ o výměře 75 m2, díl „k“ o výměře 7 m2, díl „g“ o výměře 20 m2, díl „d“ o výměře 34 m2, díl „p+v2+u+x“ o výměře 156 m2, díl „f+b+ch+l+n“ o výměře 44 m2 a části nově označené jako pozemková parcela č. 3986 o výměře 35 m2, částí pozemkové parcely č. 3571/7 označených dle stejného geometrického plánu jako díl „z1“ o výměře 6 m2, díl „y1“ o výměře 38 m2 a části pozemkové parcely č. 2137/5 označené jako díl „e2“ o výměře 3 m2,   vše v k.ú. a obci Aš, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Aš.

       - Schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 3571/4 označených dle geometrického plánu č. 2680-122/05 jako díl „i1+h2“ o výměře 190 m2, díl „a3“ o výměře 38 m2, části pozemkové parcely č. 3571/15 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „i+m+o+t+a1“ o výměře 76 m2, části pozemkové parcely č. 3571/13 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „v1“ o výměře 64 m2  a části stavební parcely č. 382/3 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „u1“ o výměře 36 m2, vše v k.ú. a obci Aš,  formou darovací smlouvy mezi Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Aš do vlastnictví Karlovarského kraje.

	- Ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, 	realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv.	
Termín kontroly: 4.9.2008

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

23. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v  k.ú. Kynšperk nad Ohří a Dolní Pochlovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  292/04/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 1578/2 o výměře 100 m2, č. 1578/3 o výměře 148 m2, č. 1578/4 o výměře 95 m2, č. 1578/5 o výměře 241 m2, č. 1578/6 
o výměře 1000 m2, vše v k.ú. a obci Kynšperk nad Ohří a pozemkové parcely č. 9/2 o výměře 220 m2, č. 9/3 o výměře 193 m2, č. 9/4 o výměře 177 m2, vše v k.ú. Dolní Pochlovice a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem J. A. Komenského 221, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454, zastoupeným starostou města panem René Bolvarim (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 26.5.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Kynšperk nad Ohří

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

- 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.
                     

24. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 223/1  v  k.ú. Tisová u Sokolova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  293/04/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 223/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 173-6141/2007 z původní pozemkové parcely č. 223/1 
a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 223/4 o výměře 373 m2, č. 223/5 
o výměře 69 m2, č. 223/6 o výměře 261 m2, č. 223/7 o výměře 270 m2, č.  223/8 o výměře 22 m2,  
č. 223/9 o výměře 262 m2 a č. 223/10 o výměře 392 m2, vše v k.ú. Tisová u Sokolova a obci Březová, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Březová, se sídlem nám. Míru 230, PSČ 357 61 Březová, IČ 259250, zastoupené starostou města panem Miroslavem Boudou (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 26.5.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Březová

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

- 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.
                     

25. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje a bezúplatné nabytí nemovitosti do majetku Karlovarského kraje – k.ú. Štědrá

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  294/04/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 734/27 o výměře 81 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 132-165/2007 z původní pozemkové parcely            
č. 734/27 a označena jako její díl „d“ v k.ú. a obci Štědrá, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Miloslavem Leštárem a Jaroslavou Leštárovou, trvale bytem Štědrá 12, PSČ 364 52 Žlutice (jako kupující na straně druhé), za cenu 74,32 Kč/m2, tj. 6.020,- Kč + 1.900,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 7.920,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 26.5.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Leštárových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt část stavební parcely č. st. 18/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 132-165/2007 z původní stavební parcely č. st. 18/1 a označena jako její díl „a“ o výměře 0,44 m2 v k.ú. a obci Štědrá,  formou darovací smlouvy mezi manželi Miloslavem Leštárem a Jaroslavou Leštárovou, trvale bytem Štědrá 12, PSČ 364 52 Žlutice (jako dárce 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 manželů Leštárových do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí nemovitosti

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

Termín kontroly:  4.9.2008

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


26. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 208/1 v k.ú. Vonšov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  295/04/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 208/1 o výměře 8 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 176-024/2008 z původní pozemkové parcely č. 208/1 
a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 208/2 v k.ú. Vonšov a obci Skalná, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností Czech – real CB, s.r.o., se sídlem České Budějovice, Nádražní 159/21, PSČ 370 01, IČ 260 72 831, zastoupenou Ing. Josefem Kazdou, jednatelem společnosti (jako kupující na straně druhé), za cenu 200,- Kč/m2, tj. 1.600,- Kč + 1.976,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.576,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 26.5.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti Czech – real CB, s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní 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.


27. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice 
č. III/21026 včetně pozemků, součástí a příslušenství  v k.ú. Dolní Rychnov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  296/04/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 130/1 o výměře 9745 m2, č. 130/2 o výměře 429 m2, č. 1057/2 o výměře 245 m2 a pozemkovou parcelu č. 158 označenou ve zjednodušené evidenci jako PK 1351 o výměře 11356 m2, vše včetně stavby silnice č. III/21026, součástí a příslušenství v k.ú. a obci Dolní Rychnov, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Dolní Rychnov, se sídlem Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov, IČ 00573132, zastoupenou starostkou obce paní Annou Klímovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 26.5.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Dolní Rychnov. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. III/21026 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.

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

- 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 k následnému uzavření darovací smlouvy a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  4.9.2008

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


28. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. II/221 včetně pozemků a mostních objektů  v k.ú. Ostrov nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  297/04/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 2530/1 o výměře 5494 m2, č. 2530/2 o výměře 373 m2, č. 2530/3 o výměře 8 m2, č. 2530/4 o výměře 3 m2, č. 2532/1 
o výměře 2214 m2, č. 2532/3 o výměře 41 m2, č. 2534/1 o výměře 2720 m2, č. 2896/4 o výměře  
42 m2, č. 2896/5 o výměře 28 m2  a č. 2896/7 o výměře 2 m2, vše včetně stavby silnice č. II/221, mostního objektu č. 221-031 a č. 221-032 v k.ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov, IČ 00254843, zastoupeným starostou města panem Bc. Janem Burešem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 26.5.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov

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

- 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.


29. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – soubor strojů a zařízení ve správě příspěvkové organizace Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  298/04/08

- schvaluje prodej movitého majetku: soustruh hrotový SV 18R/1250, fréza svislá 6H 10, soustruh hrotový S 28/750, vrtačka sloupová VS 32, které jsou ve správě Střední odborné škola a středního odborného učiliště Nejdek, formou kupní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Nejdek, jako prodávajícím na jedné straně, 
a panem Pavlem Štěříkem - Pneuservis Autoopravna, Rolavská 1218, 362 21 Nejdek, jako kupujícím na straně druhé, za cenu 78.667,- Kč, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby s tím, že finanční prostředky ve výši 78.667,- Kč získané prodejem, zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci 

Termín kontroly:   10.7.2008
  
Zodpovídá: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel Střední odborné školy a SOU Nejdek


30. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Abertamy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  299/04/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: elektrického varného kotle, elektrické pánve, elektrické stoličky, mrazničky pultové, 4 ks regálů do kuchyně, dávkovače a zásobníku mýdla, dřevěného lustru, které jsou ve správě Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek,  Městu Abertamy, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a Městem Abertamy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje: elektrického  varného kotle, elektrické pánve, elektrické stoličky, mrazničky pultové, 4 ks regálů do kuchyně, dávkovače a zásobníku mýdla, dřevěného lustru formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a Městem Abertamy

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek uzavřít s Městem Abertamy darovací smlouvu

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek


31. Smlouva o zřízení věcného břemene k k p.p.č. 527/1, 527/102, 527/40, 664/8, k.ú. Dvory ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch České republiky - Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, pro stavbu „Připojení HZS na síť ČD – Telematika K.Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  300/04/08

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 527/1, 527/102, 527/40, 664/8, k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary. Parcely jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na těchto je provedena přípojka optické kabelové trasy, tj. stavba „Připojení HZS na síť ČD – Telematika 
K. Vary“. Smlouva bude uzavřena mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje zastoupenou společností ČD Telematika, a.s. (jako stranou oprávněnou). Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 53.815,- Kč.

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k  p.p.č. 527/1, 527/102, 527/40, 664/8 , k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary

Termín kontroly:  24.7.2008

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


32. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – automobil Škoda Felicie LX ve správě  příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  301/04/08

- schvaluje prodej movitého majetku – osobního automobilu Škoda Felicie LX, KVJ 93-47 formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Pedagogicko-psychologickou poradnou Karlovy Vary, jako prodávajícím na jedné straně a panem Radkem Bartůňkem, bytem Nebozízek 7, Karlovy Vary, jako kupujícím na straně druhé, za cenu 38.000,- Kč, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby s tím, že finanční prostředky ve výši 
38.000,- Kč získané prodejem zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci

Termín kontroly:   10.7.2008

Zodpovídá: PhDr. Pěvuše Zlatohlávková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy     Vary


33. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  302/04/08

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného v příloze

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací – RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, MUDr. Ivo Tukinskému, PhDr. Evě Dittertové, Ing. Milošovi Figerovi, Ing. Janu Kotovi zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku uvedeného v příloze
Termín kontroly:  7.8.2008
Zodpovídají: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, MUDr. Ivo Tukinski, PhDr. Eva Dittertová, Ing. Miloš Figer, Ing. Jan Kot 


34. Žádost Města Ostrov o darování historických obrazů v majetku Karlovarského kraje – správa Galerie umění Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  303/04/08

- schvaluje zamítnutí žádosti Města Ostrov o darování historických obrazů v majetku Karlovarského kraje, ve správě příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary, se sídlem Goethova stezka 6, 360 01  Karlovy Vary, IČ 66 36 27 68

Termín kontroly:  4.9.2008

Zodpovídá: Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace


35. Nájem nemovitostí č. p. 134, 135 včetně pozemků p. č. 228/1, 229/1, 228/2, 242/14, 242/28, vše 
k. ú. Sokolov - žádost manželů Sojkových 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  304/04/08

- schvaluje zamítnutí žádosti manželů Světlany a Vladimíra Sojkových, bytem Staré náměstí 35, 
356 01  Sokolov o odkoupení nemovitosti č.p. 135 na stavební parcele č. 228/1 v k.ú. a obci Sokolov

Termín kontroly:  5.6.2008

Zodpovídá: RNDr. Jiří Neumann, ředitel Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy 	        Vary


36. Návrh předpisu Rady kraje: pravidla pro sjednávání a uzavírání smluv příspěvkovými organizacemi 	Karlovarského kraje a jejich evidenci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  305/04/08

- schvaluje předpis Rady Karlovarského kraje - Pravidla pro sjednávání a uzavírání smluv příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a jejich evidenci

- ukládá Odboru majetkoprávnímu krajského úřadu Karlovarského kraje v souladu s tímto usnesením seznámit jednotlivé odbory a příspěvkové organizace s navrhovaným předpisem

Termín kontroly: 22.5.2008 

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


37. Souhlas s pokácením 2 stromů na pozemku p.č. 527/105 a 3 stromů na pozemku p.č. 527/131 v k.ú. Karlovy Vary – Dvory, areál Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  306/04/08

- souhlasí s pokácením 2 stromů na pozemku p.č. 527/105 a 3 stromů na pozemku p.č. 527/131 v k.ú. Karlovy Vary – Dvory, areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, dle návrhu

- ukládá Majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit u Odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary povolení ke kácení dřevin
Termín kontroly: 20.11.2008
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


38. Uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinností příjemců příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2006 a 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  307/04/08

- ukládá v souladu s čl. VI. odst. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2006 za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti příjemců smluvní pokuty v celkové výši 4 400,- Kč (slovy: čtyřitisícečtyřistakorunčeských), a to:

Č.
příjemce
Smlouva č…. ze dne….
Porušení
Výše smluvní pokuty
Ad 1.
Obec Andělská Hora
č. D 681/2006 ze dne 30. 6. 2006 
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
500,- Kč
Ad 2.
Obec Staré Sedlo
č. D 563/2006 ze dne 19. 6. 2006
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
500,- Kč
Ad 3. 
Pavel Palacký
č. D 455/2006 dne 25. 5. 2006
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
500,- Kč
Ad 4. 
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody BERKUT
č. D 477/2006 ze dne 1. 6. 2006
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 500,- Kč
Ad 5. 
Ing. Václav Kremer
č. D 531/2006 ze dne 6. 6. 2006 
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 0,- Kč
Ad 6. 
Obec Kaceřov 
č. D 629/2006 ze dne 19. 6. 2006
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 500,- Kč
Ad 7. 
Hyperstavebniny CZ, a.s.
č. D 624/2006 ze dne 19. 6. 2006
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 500,- Kč
Ad 8. 
Hotel Starý Mlýn, s. r. o.
č. D 459/2006 ze dne 29. 5. 2006
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 500,- Kč
Ad 9. 
Obec Milíkov
č. D 926/2006 ze dne 6. 10. 2006
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 300,- Kč
Ad 10. 
Město Ostrov
č. D 627/2006 ze dne 19. 6. 2006
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 300,- Kč
Ad 11. 
Římskokatolická farnost Ostrov
č. D 459/2006 ze dne 29. 5. 2006
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 300,- Kč

- ukládá v souladu s čl. VI. odst. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007 za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti příjemců smluvní pokuty v celkové výši 1 800,- Kč (slovy: jedentisícosmsetkorunčeských), a to:

Ad 12. 
Vladimír Holovský
č. D 815/2007 ze dne 18. 7. 2007
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 500,- Kč
Ad 13. 
Hyperstavebniny Castle, s. r. o.
č. D 628/2007 ze dne 21. 6. 2007
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 500,- Kč
Ad 14. 
Šárka a Miloš Václavíkovi
č. D 732/2007 ze dne 3. 7. 2007
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 500,- Kč
Ad 15. 
Josef Klán
č. D 711/2007 ze dne 3. 7. 2007
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 300,- Kč
Termín kontroly: 12.6.2008
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

39. Smlouva o dílo s firmou Tomovy parky, s.r.o., na zajištění herních prvků pro „Pohádkové hřiště na kraji města“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


40. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Domov pro seniory Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	- Schválení změny účelu užití investičních prostředků příspěvkové organizace Okresní ústav 	  sociálních služeb v Sokolově v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  308/04/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Kynšperk - rekonstrukce pavilonu B“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Jaroslav Vot￭kJaroslav Votík             	náhradník: Ing. Václav Strachoň 
- člen:  Zdeňka Kaštánková    	náhradník: Vlastimil Drašar
- člen:  Eva Hodoušová           	náhradník: Bc. Jana Pilařová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  Mgr. Ellen Volavkov￡Ellen Volavková	náhradník: Luděk Němec
- člen:  Ing. Václav Živný   		náhradník: Jana Strnadov￡Jana Strnadová
- člen:  Václav Veselý          	náhradník: Ing. Václav Hanzl
- člen:  Olga Haláková          	náhradník: Ing. Josef Mal�Josef Malý
- člen:  Ing. Stanislava Správková	náhradník: Eva Hodoušová
- člen:  Jaroslav Vot￭kJaroslav Votík                       náhradník: Ing. Václav Strachoň
- člen:  Yvetta Leischová                  náhradník: Zdeňka Kaštánková

- schvaluje změnu účelu použití části investičního příspěvku ve výši 6 800 000 Kč ze schválené investiční akce „Stavební  úpravy objektu A včetně projektové dokumentace“ na akci „Domov pro seniory Kynšperk - rekonstrukce pavilonu B“          
Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

41. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty 	a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart“ - Schválení  změny  ve jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  309/04/08

- schvaluje změnu ve jmenování členů komise  pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart“

- odvolává člena komise pro hodnocení nabídek: 
- člen: Václav Černý

- jmenuje člena komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  RSDr. Jaroslav Businský	
Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá:   Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


42. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty 	a obědů pro zaměstnance v  Domově pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu“  - Schválení  změny  ve jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  310/04/08

- schvaluje změnu ve jmenování členů komise  pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu“ 

- odvolává člena komise pro hodnocení nabídek: 
- člen: Václav Černý

- jmenuje člena komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  RSDr. Jaroslav Businský	
Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá:   Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


43. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty 	a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu“ - Schválení  změny  ve jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  311/04/08

-schvaluje změnu ve jmenování členů komise  pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu“

- odvolává člena komise pro hodnocení nabídek: 
- člen: Václav Černý

- jmenuje člena komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  RSDr. Jaroslav Businský	
Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá:   Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


44. Příspěvek na zhotovení Akustické studie pro hluk z dopravy v Kraslicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  312/04/08

- souhlasí s příspěvkem ve výši 150.000,- Kč na zhotovení Akustické studie pro hluk z dopravy v Kraslicích

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příspěvek ve výši 150.000,- Kč na zhotovení Akustické studie pro hluk z dopravy v Kraslicích

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Kraslice ve znění dle návrhu
Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT  10.7.2008
Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


45. Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  313/04/08
- schvaluje  Dohodu o spolupráci při řešení pilotního projektu EKO-KOM, a.s. a  Karlovarského kraje včetně rozdělení finančních prostředků ve výši 1.500.000,- Kč

- souhlasí s rozdělením finančních prostředků, jak je uvedeno v tabulce přílohy smlouvy 

- bere na vědomí informaci o společném pilotním projektu Karlovarského kraje a společnosti 
EKO-KOM, a.s.
  
Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT   6.11.2008

Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO   JS Jan Snajdr  vedoucí odboru KUKK, ředitel organizace zřízené krajem , člen rady - titul, jméno, příjmení Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


46. Účast Karlovarského kraje na projektu přeshraniční spolupráce „Vytvoření databázového systému k realizaci FFH/SPA – potřeb v praxi včetně vyzkoušení průběhu řízení“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  314/04/08

- schvaluje účast Karlovarského kraje na projektu přeshraniční spolupráce „Vytvoření databázového systému k realizaci FFH/SPA – potřeb v praxi včetně vyzkoušení průběhu řízení“
Termín kontroly: 2.10.2008
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


47. Zrušení usnesení č. RK 45/01/08 k podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 – 2013 na projekt Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  315/04/08

- zrušuje usnesení č. RK 45/01/08 ze dne 17.1.2008, kterým Rada Karlovarského kraje schválila podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 – 2013 na projekt Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji, a to z důvodu neujasněnosti podmínek a závaznosti nabídky Ministerstva životního prostředí ČR na plnou úhradu projektu
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


48. Hodnocení žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  316/04/08

- schvaluje přiřazené priority a bodové ohodnocení žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR dle návrhu 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


49. Sloučení příspěvkových organizací Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří a Střední škola živnostenská Sokolov  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  317/04/08

- souhlasí se sloučením příspěvkových organizací Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří a Střední škola živnostenská Sokolov s účinností od 1. července 2008 s tím, že
	příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov se od tohoto data stává nástupnickou organizací,

příspěvková organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří dnem 30. června 2008 sloučením zaniká 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení sloučení uvedených příspěvkových organizací včetně vydání rozhodnutí o sloučení 

- schvaluje v návaznosti na sloučení uvedených příspěvkových organizací nejvyšší povolený počet 
1 700 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, s účinností od 1. července 2008 za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí sloučení uvedených příspěvkových organizací 

- schvaluje, že v důsledku sloučení uvedených příspěvkových organizací přejdou s účinností 
od 1. července 2008 na střední školu, jejíž činnost vykonává nástupnická organizace, pouze následující obory vzdělání včetně forem vzdělávání a nejvyššího povoleného počtu žáků:  

26-47-M/003 Informační technologie –
			   aplikace osobních počítačů 		forma denní	 	136
33-41-M/001 Dřevařství				forma denní		120  
33-41-M/001 Dřevařství	          	          		forma dálková		  80   
33-41-M/002 Dřevěné konstrukce		          	forma denní		120
33-41-M/002 Dřevěné konstrukce			forma dálková		  80
33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba	denní nástavba		  60
33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba	dálková nástavba	  45 
33-56-H/001 Truhlář			           	forma denní		135
33-56-H/001 Truhlář				forma dálková		  30  
33-57-E/502 Zpracování dřeva			forma denní		  40
33-59-E/504 Čalounická výroba			forma denní		  30	
33-59-H/001 Čalouník				forma denní		  65
33-59-H/001 Čalouník				forma dálková		  30 	 
36-64-H/001 Tesař					forma denní		  90
36-64-H/001 Tesař					forma dálková		  80
82-51-H/006 Umělecký truhlář			forma denní		  90

za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí sloučení uvedených příspěvkových organizací 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
a realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení
Termín kontroly: 10.7.2008
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

50. Zrušení školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší 	odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  318/04/08

- souhlasí se zrušením školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary,  dnem 31. srpna 2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení školní jídelny a tomu odpovídající změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání  zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 10.7.2008
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


51. Zrušení domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium 
a střední odborná škola Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  319/04/08

- souhlasí se zrušením domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš, dnem 31. srpna 2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení domova mládeže a tomu odpovídající změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání  zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 10.7.2008
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


52. Změna zařazení do platové třídy ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  320/04/08

- schvaluje změnu zařazení do platové třídy Mgr. Michala Vachovce, ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, s účinností od 1. května 2008 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou zařazení do platové třídy
Termín kontroly: 22.5.2008

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


53. Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  321/04/08

- schvaluje poskytnutí odměny u příležitosti životního výročí řediteli příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola Cheb ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměny
Termín kontroly: 22.5.2008

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


54. Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  322/04/08

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za plnění významných pracovních úkolů zejména v oblasti hospodaření s finančními prostředky a majetkem v roce 2007 ve výši dle návrhu

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

Termín kontroly:  10.7.2008

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


55. Zrušení oboru vzdělání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  323/04/08

- schvaluje s účinností od 1. května 2008 zrušení oboru vzdělání 75-41-M/006 Výchovná 
a humanitární činnost, denní forma vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 24.7.2008

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


56. Centrum technického vzdělávání Ostrov – jmenování vedoucího projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  324/04/08

- jmenuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, vedoucím projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“

- souhlasí, aby žadatelem o finanční podporu pro projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ v rámci příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- schvaluje přípravu a předložení žádosti o finanční podporu na projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ do příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 
Termín kontroly: 11.9.2008 

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace


57. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“
	- Schválení formy zadávacího řízení – otevřené 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  325/04/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného  řízení  dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Jan  Jaša		- náhradník: Věra Novotná
- člen: Ing. Radim Adamec 		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Jaroslav Votík 		- náhradník: Ing. Václav Strachoň

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Kamil Řezníček 	- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: Ing. Václav Živný 		- náhradník: Mgr. Jiří Holan 
- člen: Olga Haláková 		- náhradník: Ing. Josef Malý
- člen: Petr Martínek 		- náhradník: Stanislav Strmeň
- člen: Ing. Radim  Adamec  	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Jan Jaša 		- náhradník: Věra Novotná
- člen: Rudolf  Braha 		- náhradník: Miloš Herian 
Termín kontroly: 10.7.2008 

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace 

58. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy, opravy a udržovací práce na budově Střední školy živnostenské Sokolov, v ulici Žákovské 716/1, Sokolov“
       	- Schválení formy zadávacího řízení – otevřené 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  326/04/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku “Stavební úpravy, opravy 
a udržovací práce na budově Střední školy živnostenské Sokolov, v ulici Žákovské 716/l“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy, opravy a udržovací práce na budově Střední školy živnostenské Sokolov, v ulici Žákovské 716/l“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Jan Jaša		- náhradník: Věra Novotná
- člen:  Ing. Radim Adamec		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen:  Jaroslav Votík 		- náhradník: Ing. Václav Strachoň

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Kamil Řezníček 	- náhradník:  Ing.  Karel Jakobec
- člen: Ing. Václav Živný  		- náhradník:  Mgr. Jiří Holan
- člen: Olga Haláková     	  	- náhradník:  Ing. Josef Malý
- člen: Petr Martínek       		- náhradník:  Stanislav Strmeň
- člen: Ing. Radim Adamec  	- náhradník:  Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Jan Jaša 		  	- náhradník:  Věra Novotná
- člen: Rudolf Braha 		- náhradník:  Miloš Herian 

Termín kontroly: 7.8.2008

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace


59. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně – stavební úpravy budovy v Ruské ul. č. 355“
       	- Schválení formy zadávacího řízení – zjednodušené podlimitní řízení
       	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
       	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
       	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  327/04/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - stavební úpravy budovy v Ruské ul. č. 355“   

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - stavební úpravy budovy v Ruské ul. č. 355“  

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - stavební úpravy budovy v Ruské ul. č. 355“  

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Mgr. Miloslav Pelc   	- náhradník: Mgr. Luboš Vosecký
- člen:  Ing. Richard Stoklasa	- náhradník: Martin Fiury
- člen:  Ing. Radim Adamec 	- náhradník: Bc. Luboš Modrovič

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  Ing. Kamil Řezníček		- náhradník: Dagmar Strnadová 
- člen:  RNDr. Petr Horký		- náhradník: Hana Hozmanová 
- člen:  Ing. Josef Malý		- náhradník: Olga Haláková
- člen:  Stanislav Strmeň		- náhradník: Petr Martínek
- člen:  Ing. Martina Klánová	- náhradník: Ing. Radim Adamec
- člen:  Ing. Richard Stoklasa	- náhradník: Martin Fiury
- člen:  Mgr. Luboš Vosecký	- náhradník: Mgr. Miloslav Pelc
Termín kontroly: 7.8.2008

Zodpovídá: Mgr. Miloslav Pelc, ředitel příspěvkové organizace


60 a) Schválení použití znaku Karlovarského kraje na slavnostním praporu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  328/04/08

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na slavnostním praporu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO  Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


60 b) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Studie proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání s odpady v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  329/04/08

- schvaluje vyloučení uchazečů:
FITE, a.s., Výstavní 2224/8, 709 51 Ostrava
	BOHEMIAPLAN, s.r.o., Částkova 73, 326 00 Plzeň
AQUATEST, a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5
DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Studie proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání s odpady v Karlovarském kraji“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Studie proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání s odpady v Karlovarském kraji“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou 2.844.100,- Kč včetně DPH

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou 2.844.100,- Kč včetně DPH
  
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou 2.844.100,- Kč včetně DPH  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 12.6.2008

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



