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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 48. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 11. září  2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:03 do 9:35 hodin 


Přítomni:                   Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Mgr. Volavková, Ing. Orálek, 
 	                     Ing. Řezníček (celkem 6 radních)       
Jednání řídil:             Ing. Zborník
Omluveni:	        JUDr. Pavel, Ing. Behenský, Ing. Mutinský                
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.

  
  A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání

  1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k 11.9.2008			RK 730/09/08
  2.	Žádost Města Boží Dar o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování 	RK 731/09/08
	projektu „Boží Dar – Rašeliniště, Naučná stezka, Celková oprava“
  3.	Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 	RK 732/09/08	managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 1. pololetí 2008
  4.		Letiště Karlovy Vary s.r.o. - souhlas s uzavřením podnájemních smluv		RK 733/09/08
    5.	Rozpočtové změny								RK 734/09/08
    6.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov 	RK 735/09/08
	pro seniory v Hranicích
  7.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková 	RK 736/09/08
	parcela č. 113/1 v k.ú. Dobroše
  8.		Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt 		RK 737/09/08
		bez čp/če na st.p.č. 59, vč. st.p.č. 59, p.p.č. 745, vše v k.ú. Dřenice u Chebu
  9.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 738/09/08
	– stavba silnice  č. III/19833 včetně pozemkových parcel, mostu ev. č. 19833-1, 
	součástí a příslušenství v k.ú. Milhostov u Mariánských Lázní				
10.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Azylové domy pro ženy 	RK 739/09/08
	s dětmi pro okresy Cheb, 	Sokolov, Karlovy Vary“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
11.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nízkoprahová denní centra 	RK 740/09/08
	pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
12.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociálně terapeutické dílny 	RK 741/09/08
	pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
13.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Azylové domy pro 		RK 742/09/08
	jednotlivce pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
14.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nízkoprahová zařízení 		RK 743/09/08
	pro děti a mládež pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
15.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociální rehabilitace  		RK 744/09/08
	pro Karlovarský kraj“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
16.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Domy na půl cesty 		RK 745/09/08
	pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
17.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Podpora samostatného 		RK 746/09/08
	bydlení pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
18.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Terénní programy 		RK 747/09/08
	pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
19.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Intervenční centra 		RK 748/09/08
	pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
20.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociálně aktivizační služby 	RK 749/09/08
	pro rodiny s dětmi pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
21.	Projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování 		RK 750/09/08
	služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“ – schválení Příkazní smlouvy
22.	  Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu 	RK 751/09/08
	  včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
	  a zemědělství na rok 2009
23.	 Dohoda o vzájemné spolupráci při propagaci systémů sběru a recyklace odpadů	RK 752/09/08
24.	 Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2008 	RK 753/09/08
	 a příspěvky školám a obcím k podpoře třídění odpadů
25.	 „Sklad chemických přípravků na praní a zušlechťování textilií“ - vyjádření 	RK 754/09/08
	 podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí
26.	 Nové obory vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává právnická osoba 	RK 755/09/08
	 Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o. 
27.	 Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových 	RK 756/09/08
	 organizací zřizovaných Karlovarským krajem 
28.	 Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách IV. letní olympiády 	RK 757/09/08
	 dětí a mládeže ČR 2009 a poskytnutí věcných darů účastníkům
29a)  Podpora ICT ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem		RK 758/09/08
29b)  Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 		
         06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro 	RK 759/09/08
         zajištění přípravné fáze – na zadávání výběrového řízení na výběr TDI a 	
         projektanta pro veřejnou zakázku „Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ 
         – 1. a  2. etapa rekonstrukce“
29c)  Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		RK 760/09/08
         Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ – rekonstrukce 2. etapa, Stavební úpravy 	
         5. NP
29d)  Návrh na úpravu havarijního pojištění (vozidla starších 10 let), úrazové 		RK 761/09/08
         připojištění dopravovaných osob
29e)  Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 		RK 762/09/08
         06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek“ na akci „Evidence 		
         nájemních vztahů nemovitého majetku“
29f)  Pronájem pozemkové parcely č. 527/111 v k.ú. Dvory a obci Karlovy Vary	RK 763/09/08
29g)  Souhlas s provedením odstranění bývalých armádních objektů bez č.p.		RK 764/09/08
         v majetku ČR - Ministerstva vnitra ČR umístěných na pozemcích určených 
         pro výstavbu Krajského policejního ředitelství z rozpočtu Karlovarského kraje









				
           Ing. Jan Zborník v. r.			             Ing. Luboš Orálek v. r.
          1. náměstek hejtmana				        	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: 

Rozšíření programu o:

bod č. 29 a)		Podpora ICT ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem

bod č. 29 b)		Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 				06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro 			zajištění přípravné fáze – na zadávání výběrového řízení na výběr TDI 
			a projektanta pro veřejnou zakázku „Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ 
			– 1. a 2. etapa rekonstrukce“

bod č. 29 c)		Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:
			Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ – rekonstrukce 2. etapa, Stavební úpravy 			5. NP

bod č. 29 d) 		Návrh na úpravu havarijního pojištění (vozidla starších 10 let), úrazové 				připojištění dopravovaných osob

bod č. 29 e) 		Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 				06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek“ na akci „Evidence 				nájemních vztahů nemovitého majetku“

bod č. 29 f)		Pronájem pozemkové parcely č. 527/111 v k.ú. Dvory a obci Karlovy Vary

bod č. 29 g)		Souhlas s provedením odstranění bývalých armádních objektů bez č.p. 
			v majetku ČR - Ministerstva vnitra ČR umístěných na pozemcích určených 			pro výstavbu Krajského policejního ředitelství z rozpočtu Karlovarského kraje


1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.9.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  730/09/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.9.2008
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí





2. Žádost Města Boží Dar o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování projektu „Boží Dar – Rašeliniště, Naučná stezka, Celková oprava“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  731/09/08

- souhlasí  s neposkytnutím finančního příspěvku Městu Boží Dar na spolufinancování projektu „Boží Dar – Rašeliniště, Naučná stezka, Celková oprava“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje neposkytovat finanční příspěvek Městu Boží Dar na spolufinancování projektu „Boží Dar – Rašeliniště, Naučná stezka, Celková oprava“
Termín kontroly: 20.11.2008 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


3. Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 1. pololetí 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  732/09/08

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace Ing. Petra Uhříčka ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 4.12.2008 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


4. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - souhlas s uzavřením podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  733/09/08

- souhlasí s uzavřením podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodními společnostmi dle návrhu
Termín kontroly:  9.10.2008
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
		

5. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  734/09/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 229/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 135.450,80 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. 230/2008

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 197.000,-- Kč z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory Spáleniště v Chebu na dovybavení technickým a spotřebním materiálem nově zrekonstruovaného 6. podlaží budovy

Rozpočtovou změnu  č. 231/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ±  229.577,01 Kč. Jedná se o finanční prostředky 
z daru od Nadace ČEZ, Praha a  jsou určeny na podporu projektu „Pohádkové hřiště na kraji města“. 

Rozpočtovou změnu č. 232/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  270.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvek na nákup dvou sněhových roleb pro každodenní úklid sněhu před stanicemi Horské služby na Božím Daru 
a na Klínovci a na nákup dvou setů pro letecké záchranáře (helmy + intercom + radiostanice) pro Horskou službu ČR, o.p.s., oblast Krušné hory.

Rozpočtovou změnu č. 233/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  ±  321.950,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na platy a související odvody pro pedagogické i nepedagogické pracovníky příspěvkových organizací Karlovarského kraje. Jedná se o prostředky pro pracovníky Gymnázia Cheb v částce 47.950,-- Kč na zajištění celostátní dějepisné soutěže pro studenty gymnázií České republiky a dále pro pracovníky Střední živnostenské školy Sokolov v částce 274.000,-- Kč, kteří v souvislosti s investičními úpravami na škole zajistili úklidové práce a stěhování nábytku v době prázdnin 
a víkendů. 

Rozpočtovou změnu  č.  234/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční prostředky ve výši ± 29.273,-- Kč. Finanční prostředky budou použity na rozšíření zabezpečovacího systémů  Krajského úřadu Karlovarského kraje.


- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 235/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 114.939,08 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“

Rozpočtovou změnu č. 236/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění dotačního programu „Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2008 – Klíč 2“  pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Rotava Základní školu Rotava, Nová Plzeň 673.


- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 237/2008

- přesun  rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  1.700.000,-- Kč, a to z  neinvestičních prostředků na investiční. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství jako investiční příspěvky na nákup počítačového vybavení. Jedná se o výměnu zastaralého 
a místy již nevyhovujícího vybavení počítačových učeben (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě).
Termín kontroly: 9.10.2008

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


6. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov pro seniory v Hranicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  735/09/08

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Hranicích změnu účelu použití části investičního příspěvku ve výši 52.520,-- Kč ze schválené investiční akce „Pořízení přístroje VACUMET Vdi 101 na antibakteriální likvidaci plen s redukcí odpadu“ na investiční akci s názvem  „Přístavba jídelny – PC pro seniory a návštěvní místnost“
Zodpovídá: Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích


7. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 113/1 v k.ú. Dobroše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  736/09/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 113/1 o výměře 26129 m2, 
v k.ú. Dobroše, obec Cheb
Termín kontroly: 6.11.2008

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




8. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt bez čp/če na st.p.č. 59, vč. st.p.č. 59, p.p.č. 745, vše v k.ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  737/09/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt bez čp/če na st.p.č. 59, vč. st.p.č. 59 o výměře 920 m2, p.p.č. 745 o výměře 3939 m2, vše v k.ú. Dřenice u Chebu
Termín kontroly: 6.11.2008

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


9. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice  č. III/19833 včetně pozemkových parcel, mostu ev. č. 19833-1, součástí a příslušenství v k.ú. Milhostov u Mariánských Lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  738/09/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 617/1 o výměře 1509 m2 a pozemkovou parcelu č. 617/8 o výměře 5102 m2, vše včetně stavby silnice č. III/19833, mostu ev. č. 19833-1, součástí a příslušenství v k.ú. Milhostov u Mariánských Lázní a obci Zádub - Závišín, 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 Zádub - Závišín, se sídlem Zádub 92, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 
00 57 27 72, zastoupenou starostou obce Ing. Jiřím Nešporem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 13.10.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Zádub - Závišín. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice 
č. III/19833 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:  4.12.2008

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

											
10. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Azylové domy pro ženy s dětmi pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- 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  739/09/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Azylové domy pro ženy s dětmi pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Azylové domy pro ženy s dětmi  pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“

- schvaluje, aby složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a složení komise pro hodnocení nabídek jmenovala RKK po volbách do krajských zastupitelstev

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


11. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nízkoprahová denní centra pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- 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  740/09/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Nízkoprahová denní centra pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nízkoprahová denní centra pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“

- schvaluje, aby složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a složení komise pro hodnocení nabídek jmenovala RKK po volbách do krajských zastupitelstev

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


12.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociálně terapeutické dílny pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- 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  741/09/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Sociálně terapeutické dílny pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Sociálně terapeutické dílny pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“

- schvaluje, aby složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a složení komise pro hodnocení nabídek jmenovala RKK po volbách do krajských zastupitelstev

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


13. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Azylové domy pro jednotlivce pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- 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  742/09/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Azylové domy pro jednotlivce pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Azylové domy pro jednotlivce pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“

- schvaluje, aby složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a složení komise pro hodnocení nabídek jmenovala RKK po volbách do krajských zastupitelstev

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


14. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- 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  743/09/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“

- schvaluje, aby složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a složení komise pro hodnocení nabídek jmenovala RKK po volbách do krajských zastupitelstev

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


15. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj“
	- 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  744/09/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj“

- schvaluje, aby složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a složení komise pro hodnocení nabídek jmenovala RKK po volbách do krajských zastupitelstev

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


16. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Domy na půl cesty pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- 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  745/09/08
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Domy na půl cesty pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Domy na půl cesty pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“

- schvaluje, aby složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a složení komise pro hodnocení nabídek jmenovala RKK po volbách do krajských zastupitelstev

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


17. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Podpora samostatného bydlení pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- 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  746/09/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Podpora samostatného bydlení pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Podpora samostatného bydlení  pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“

- schvaluje, aby složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a složení komise pro hodnocení nabídek jmenovala RKK po volbách do krajských zastupitelstev

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


18. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Terénní programy pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- 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  747/09/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Terénní programy pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Terénní programy pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“

- schvaluje, aby složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a složení komise pro hodnocení nabídek jmenovala RKK po volbách do krajských zastupitelstev

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


19. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Intervenční centra pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- 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  748/09/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Intervenční centra pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Intervenční centra pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“

- schvaluje, aby složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a složení komise pro hodnocení nabídek jmenovala RKK po volbách do krajských zastupitelstev

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


20. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“
	- 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  749/09/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“

- schvaluje, aby složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a složení komise pro hodnocení nabídek jmenovala RKK po volbách do krajských zastupitelstev

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


21. Projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“ – schválení Příkazní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  750/09/08

- schvaluje návrh Příkazní smlouvy pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“

- pověřuje hejtmana podpisem Příkazní smlouvy pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“
Termín kontroly: leden 2009

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


22. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  751/09/08

- schvaluje pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na rok 2009
Zodpovídá: DK David Korba  Vedoucí odboru, hejtman KK, člen RKK zodpovědný za finanční politiku, ředitel KÚKK   Ing. Eliška Vršecká, vedoucí životního prostředí a zemědělství


23. Dohoda o vzájemné spolupráci při propagaci systémů sběru a recyklace odpadů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  752/09/08

- schvaluje  Dohodu  o vzájemné spolupráci při  propagaci systémů sběru a recyklace 
Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT   květen 2009

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


24. Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2008 a příspěvky školám a obcím k podpoře třídění odpadů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  753/09/08

- bere na vědomí  informaci o společném pilotním projektu Karlovarského kraje a společnosti 
EKO-KOM, a.s.

- souhlasí s jednotlivými příspěvky určenými školám a obcím k podpoře třídění odpadů dle návrhu 

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly:   květen 2009
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


25. „Sklad chemických přípravků na praní a zušlechťování textilií“ - vyjádření podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  754/09/08

- projednala  oznámení záměru „Sklad chemických přípravků na praní a zušlechtění textilií“ a vydává toto vyjádření: 
Rada Karlovarského kraje s realizací záměru souhlasí za podmínky, že budou dodržena veškerá zákonná opatření. 
Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

26. Nové obory vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává právnická osoba Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  755/09/08

- souhlasí se žádostí Soukromé obchodní akademie Sokolov, s.r.o. o zápis nových oborů vzdělání 
64-41-L/524 Podnikání, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 34 žáků 
a 64-41-L/524 Podnikání, dálková forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 75 žáků ve střední škole, jejíž činnost tato právnická osoba vykonává, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2009

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat právnickou osobu o tomto usnesení

Termín kontroly: 6.11.2008 

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

27. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  756/09/08

- schvaluje s účinností od 1. září 2009 nové obory vzdělání včetně forem vzdělávání 
a nejvyššího povoleného počtu žáků ve středních školách, jejíchž činnost vykonávají příspěvkové organizace

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
65-42-M/02 Cestovní ruch					denní forma		136 


Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
23-45-L/004 Mechanik seřizovač – mechatronik		denní forma		136 

- schvaluje nezřídit s účinností od 1. září 2009 nové obory vzdělání včetně forem vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov

75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost		denní forma		136 
63-41-M/040 Informatika v ekonomice			denní forma		136 
66-53-H/003 Operátor skladování				denní forma 		102 

- schvaluje s účinností od 1. září 2009 zrušení oborů vzdělání včetně forem vzdělávání 
ve středních školách, jejíchž činnost vykonávají příspěvkové organizace

Hotelová škola Mariánské Lázně
31-58-H/001 Krejčí						denní forma 
66-41-L/501 Provoz obchodu				denní forma (nástavba)
66-41-L/501 Provoz obchodu				dálková forma (nástavba)
66-51-H/004 Prodavač – smíšené zboží			denní forma 
 
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
78-61-D/001 Praktická škola tříletá				denní forma 
41-57-H/001 Zpracovatel dřeva				denní forma 
41-56-H/001 Mechanizátor lesní výroby			denní forma 
23-66-H/001 Mechanik opravář				denní forma 	
31-59-E/001 Šití oděvů					denní forma 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
26-41-L/501 Elektrotechnika				večerní forma (nástavba)
36-44-L/502 Stavební provoz				denní forma (nástavba)
36-44-L/502 Stavební provoz				dálková forma (nástavba)

- schvaluje s účinností od 1. září 2009 změnu nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání 
a formách vzdělávání ve středních školách, jejíchž činnost vykonávají příspěvkové organizace

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
65-41-L/005 Číšník, servírka			denní forma		z 34 na  68 
65-41-L/006 Kuchař				denní forma		z 34 na  68 
66-41-L/008 Obchodník				denní forma 	 	z 66 na 136	
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
23-43-L/506 Provozní technika	    dálková forma (nástavba)	 	ze 150 na 102 
26-41-L/501 Elektrotechnika	    dálková forma (nástavba)  		z 60 na 102 
36-41-M/001 Pozemní stavitelství 	    denní forma		 		z  240 na 136 
36-67-E/503 Stavební výroba	    denní forma 		 		z  90 na 68 
36-67-H/001 Zedník		    denní forma				ze 300 na 102 

- schvaluje s účinností od 1. září 2009 změnu nejvyššího povoleného počtu žáků ve středních školách, jejíchž činnost vykonávají příspěvkové organizace

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice 
navýšení z 295 na 397 

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
snížení ze 748 na 500 
Střední průmyslová škola Loket
navýšení z 370 na 410 

- schvaluje s účinností od 1. září 2009 zrušení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, na adrese 360 04 Karlovy Vary, S. K. Neumanna 51

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

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
Termín kontroly: červen 2009

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


28. Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách IV. letní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2009 a poskytnutí věcných darů účastníkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  757/09/08

- bere na vědomí pozvání hejtmana Jihočeského kraje k účasti sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2009 konaných ve dnech 23. června – 28. června 2009 v Táboře 

- souhlasí s účastí sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách IV. letní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2009 a s podáním přihlášky 

- bere na vědomí předběžný odhad výdajů k finančnímu zabezpečení účasti na této akci ve výši 
700 tis. Kč

- schvaluje poskytnutí věcných darů účastníkům Her IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2009 v hodnotě cca 1.570,- Kč pro jednoho účastníka (celková výše cca 220 tis. Kč)
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zabezpečit veškeré úkoly spojené s nominací krajského výběru, jeho materiálním, personálním a finančním zajištění a s poskytnutím věcných darů
Termín kontroly: srpen 2009  

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


29 a) Podpora ICT ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  758/09/08

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500.000,- Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně na nákup počítačového vybavení

- ukládá řediteli příspěvkové organizace zajistit veškeré kroky související s nákupem počítačového vybavení

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500.000,- Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola  keramická a sklářská Karlovy Vary na nákup počítačového vybavení

- ukládá řediteli příspěvkové organizace zajistit veškeré kroky související s nákupem počítačového vybavení

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 350.000,- Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov na nákup počítačového vybavení 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace zajistit veškeré kroky související s nákupem počítačového vybavení

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 350.000,- Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Loket na nákup počítačového vybavení

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace zajistit veškeré kroky související s nákupem počítačového vybavení

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: 	Mgr. Miroslav Pelc, ředitel příspěvkové organizace
		Ing. Jiří Rezek, ředitel příspěvkové organizace
		Mgr. Milan Martinek, ředitel příspěvkové organizace
		Ing. Dana Krulišová, ředitelka příspěvkové organizace


29 b) Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro zajištění přípravné fáze – na zadávání výběrového řízení na výběr TDI a projektanta pro veřejnou zakázku „Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ – 1. a 2. etapa rekonstrukce“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  759/09/08

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro zajištění přípravné fáze – na zadávání výběrového řízení na výběr TDI a projektanta pro veřejnou zakázku „Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ – 1. a 2. etapa rekonstrukce“

Termín kontroly: 9.10.2008

Zodpovídá: Mgr. Hana Marešová ředitelka příspěvkové organizace Domov pro seniory 	  	        „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu


29 c) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ – rekonstrukce 2. etapa, Stavební úpravy 5. NP

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  760/09/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ 
v Chebu – rekonstrukce 2. etapa, Stavební úpravy 5. NP. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Jaroslav Bílek, místo podnikání Lesní 7, 351 35 Plesná, IČ: 12483532 s nabídkovou cenou 6.982.892,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Hanu Marešovou, ředitelku Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení – Jaroslav Bílek, místo podnikání Lesní 7, 351 35 Plesná, IČ: 12483532 s nabídkovou cenou 6.982.892,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly:  9.10.2008

Zodpovídá: Mgr. Hana Marešová, ředitelka příspěvkové organizace Domov pro seniory 	 	        „SPÁLENIŠTĚ“ 


29 d) Návrh na úpravu havarijního pojištění (vozidla starších 10 let), úrazové připojištění dopravovaných osob

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  761/09/08

- schvaluje zrušení havarijního pojištění vozidel starších 10 let

- schvaluje samostatné úrazové pojištění sedadel ve vozidlech ve vlastnictví Karlovarského kraje
Termín kontroly: leden 2009

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


29 e) Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek“ na akci „Evidence nájemních vztahů nemovitého majetku“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  762/09/08

- schvaluje výjimku z ustanovení Pravidel rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci  „Evidence nájemních vztahů“ s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 na základě nabídky 1 uchazeče při respektování ustanovení § 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru
29 f) Pronájem pozemkové parcely č. 527/111 v k.ú. Dvory a obci Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  763/09/08

- schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 527/111 o výměře 2753 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha) za cenu  130,- Kč/m2/rok, tj. celkem 357.890,- Kč/rok, vše v k.ú. Dvory a obci Karlovy Vary, na dobu určitou 25 let, v souladu se zadávacími podmínkami, formou smlouvy o nájmu nemovitého majetku, uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako pronajímatelem) a společností TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, se sídlem Vančurova 9, 360 17  Karlovy Vary, IČ 40 52 32 84 (jako nájemcem)
Termín kontroly: leden 2009

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

29 g) Souhlas s provedením odstranění bývalých armádních objektů bez č.p. v majetku ČR 
- Ministerstva vnitra ČR umístěných na pozemcích určených pro výstavbu Krajského policejního ředitelství z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  764/09/08

- souhlasí s provedením odstranění budov v majetku ČR - Ministerstva vnitra ČR dle návrhu, určených pro výstavbu Krajského policejního ředitelství z rozpočtu Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit provedení odstranění budov v majetku ČR 
- Ministerstva vnitra ČR dle návrhu, určených pro výstavbu Krajského policejního ředitelství z rozpočtu Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit vedoucímu odboru vnitřních záležitostí realizovat odstranění budov v majetku ČR - Ministerstva vnitra ČR dle návrhu, určených  pro výstavbu Krajského policejního ředitelství v souladu se zákonem o veřejných zakázkách do 31.12.2008
Termín kontroly: leden 2009
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



