Usnesení z 8. jednání RKK dne 8.1.2009
8.1.2009		Strana 1 (celkem 25)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 8. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 8. ledna 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:17 do 11:05 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, p. Čermák, Mgr. Borka, MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler, 
Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:	PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, Ing. Valjentová	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		Ing. Havlan, p. Prudík
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

Usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání
  1.    Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.1.2009		RK  01/01/09
2.	Rozpočtové změny								RK  02/01/09
3.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK  03/01/09
pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslovou školu Loket
4.	Projekt „Cyklostezka Ohře“ – schválení finančního krytí projektu 			RK  04/01/09
a podání žádosti
5.	Uzavření smluv o závazku veřejné služby na rok 2009 - poskytování 		RK  05/01/09
žákovského jízdného
6.	Nesouhlas Karlovarského kraje s vybudováním výkonného silničního spojení 	RK  06/01/09
Ostrov nad Ohří (ČR) – Zwickau (SRN) pro těžkou dálkovou nákladní dopravu
7.	Příprava žádostí o poskytnutí dotace z Operačního programu přeshraniční 		RK  07/01/09
spolupráce na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji
8.	Příprava žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 	staženo
na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji a zajištění 
finančního krytí
9.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Zpráva o činnosti společnosti za rok 2007		staženo
10.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemních smluv			staženo
11.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociální rehabilitace 		RK  08/01/09
pro Karlovarský kraj“
12.	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Azylové domy 			RK  09/01/09
pro jednotlivce pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ – na 3. část 
zakázky okres Karlovy Vary a příprava zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Azylové domy pro jednotlivce pro okres Karlovy Vary“
13.	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Domy na půl cesty 		RK  10/01/09
	pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ – na 1. část zakázky okres  
	Cheb  a příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Domy na půl 
cesty pro okres Cheb“
14.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nízkoprahové denní 		RK  11/01/09
centrum pro okres Karlovy  Vary“
15.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nízkoprahové zařízení 		RK  12/01/09
	pro děti a mládež pro okres Sokolov“
16.	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Podpora samostatného 		RK  13/01/09
	bydlení pro okresy Cheb,  Sokolov, Karlovy Vary“
17.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociálně aktivizační služby 	RK  14/01/09
	pro rodiny s dětmi pro  okres Karlovy Vary“
18.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociálně aktivizační služby 	RK  15/01/09
pro rodiny s dětmi pro  okres Sokolov“
19.	Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2009		RK  16/01/09
20.	Žádost o státní účelovou dotaci na krajský program prevence kriminality 		RK  17/01/09
	na rok 2009
21.  	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 22.1.2009 	RK  18/01/09
22.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební 	RK  19/01/09
objekty SO 103, 203, 208, 209 a 714 a jejich zavedení do účetní evidence 
Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 
– stavba „I/13 Ostrov obchvat“
23.	Souhlas s pokácením stromů na p.p.č. 388/1 a č. 388/5, k.ú. Olšová Vrata 		RK  20/01/09
– Letiště Karlovy Vary s.r.o.
24.	Souhlas s pokácením 2 ks stromů na pozemkové parcele č. 1976 a č. 1970/1 	RK  21/01/09
v k. ú. Karlovy Vary – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická 
škola Karlovy Vary
25. 	Souhlas s pokácením 3 ks stromů na pozemkové parcele č. 20/1 v k. ú. 		RK  22/01/09
Drahovice – Domov mládeže Karlovy Vary
26.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 162/1, k.ú. Odrava ve prospěch 	RK  23/01/09
společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
27.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 162/12, k.ú. 	RK  24/01/09
Odrava ve prospěch obce Odrava
28.	Souhlas s prodejem a ponecháním finančních prostředků z prodeje movitého 	RK  25/01/09
majetku příspěvkové organizaci – Domov „Matyáš“ se zvláštním režimem 
v Nejdku
29.	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě odpovědnosti Karlovarského kraje a jeho 	RK  26/01/09
příspěvkových organizací č. 0011793635
30.	Žádost o ponechání finančních prostředků – prodej části p.p.č. 579/2 v k.ú. 	RK  27/01/09
Teplička 
31.	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy 	RK  28/01/09
budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. 
v Chebu“ - schválení výsledku VŘ na dodavatele stavby
32.	Projekty „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ 		RK  29/01/09
a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ – schválení finančního krytí 
a podání žádostí do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný 
rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby 
a rozvoje cestovního ruchu
33.	Řešení situace v Karlovarské krajské nemocnici a.s.				RK  30/01/09
34.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK  31/01/09
nemocnice a.s. – doplnění stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s.
35.	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední odborné 	RK  32/01/09
školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary – „Zateplení 
SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ v rámci Operačního 
programu Životní prostředí
36.	Projekt příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech 	staženo
– „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech 
II. etapa – přístavba západního křídla“:
	Jmenování vedoucího projektu
	Schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II 
Severozápad pro období 2007 – 2013

37.	Projekt příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 		staženo
a ekonomická Sokolov – „Projekt revitalizace Centra vzdělávání 
ISŠTE Sokolov“:
	Jmenování vedoucího projektu
	Schválení finančního krytí projektu a podání žádosti do ROP NUTS II 
Severozápad pro období 2007 – 2013

38.  	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK  33/01/09
39.	a) Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury		RK  34/01/09
	b) Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského 	RK  35/01/09
	 kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů 
	c) Smlouva o dílo na vyhotovení fotografií exteriérů, interiérů a cenných 		RK  36/01/09
	exponátů muzeí a galerií v rámci projektu „Prezentace kulturního dědictví 
	kraje“
	d) Program obnovy venkova 2009 – návrh pravidel				RK  37/01/09
	e) Projekt „Cyklostezka Ohře“– schválení smlouvy o postoupení práv 		RK  38/01/09
	a povinností
	f) Smlouva o dílo – poskytnutí překladatelských služeb - v rámci projektu 		RK  39/01/09
	Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje
	g) Schválení zrušení zadávacího řízení na dodavatele zakázky: „Centrum 		RK  40/01/09
	technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka 
	a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“ a nová příprava
	zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického vzdělávání 
	Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské 
	činnosti při přípravě a realizaci“
	Schválení formy zadávacího řízení

Schválení subjektů k obeslání výzvou
Schválení kvalifikačních kritérií
Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	-  Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek					
	h) Stanovy obchodních společností zřizovaných Karlovarským krajem 		RK  41/01/09
	 a pracovní smlouvy statutárních zástupců obchodních společností 
	 zřizovaných Karlovarským krajem








            Mgr. Martin Havel v. r.		                  PaedDr. Vratislav Emler v. r.
               náměstek hejtmana					ověřovatel
  Karlovarského kraje








A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Jaroslava Borku
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 39a)	- Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury
bod č. 39b)	- Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje 
		ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů 
bod č. 39c)	- Smlouva o dílo na vyhotovení fotografií exteriérů, interiérů a cenných exponátů muzeí 		a galerií v rámci projektu „Prezentace kulturního dědictví kraje“
bod č. 39d)	- Program obnovy venkova 2009 – návrh pravidel
bod č. 39e)	- Projekt „Cyklostezka Ohře“– schválení smlouvy o postoupení práv a povinností
bod č. 39f)	- Smlouva o dílo – poskytnutí překladatelských služeb - v rámci projektu Cizojazyčná
		verze webových stránek Karlovarského kraje
bod č. 39g)	- Schválení zrušení zadávacího řízení na dodavatele zakázky: „Centrum technického
 		vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské
		činnosti při přípravě a realizaci“ a nová příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
		„Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka 
		a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“
	Schválení formy zadávacího řízení

Schválení subjektů k obeslání výzvou
Schválení kvalifikačních kritérií
Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
bod č. 39h)	- Stanovy obchodních společností zřizovaných Karlovarským krajem a pracovní smlouvy 		statutárních zástupců obchodních společností zřizovaných Karlovarským krajem

Stažení:
bodu č. 8)	- Příprava žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu na realizaci 			staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji a zajištění finančního krytí
bodu č. 9)	- Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Zpráva o činnosti společnosti za rok 2007
bodu č. 10)	- Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemních smluv
bodu č. 36)	- Projekt příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech –
		„Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech 
		II. etapa – přístavba západního křídla“:
			- Jmenování vedoucího projektu
			- Schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad pro 			období 2007 – 2013
bodu č. 37)	- Projekt příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická 
		Sokolov – „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“:
			- Jmenování vedoucího projektu
			- Schválení finančního krytí projektu a podání žádosti do ROP NUTS II 
			Severozápad pro období 2007 – 2013


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.1.2009  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  01/01/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.1.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  02/01/09

- schvaluje

Rozpočtovou změnu  č. 1/2009
- zapojení financování z Fondu zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši 26.875.495,-- Kč (investiční 3.517.426,-- neinvestiční 23.358.069,--) (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. K financování globálních grantů je vyčleněna částka ve výši 20.448.358,47 Kč (investiční 624.030,-- 
a neinvestiční 19.824.328,47) a částka ve výši 6.427.136,53 Kč (investiční 2.893.396,-- a neinvestiční 3.533.740,53) bude použita jako rezerva pro financování dalších globálních grantů. Seznam projektů doporučených k financování je uveden v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu  č. 2/2009
- zapojení financování z Fondu Individuální projekt pro oblast poskytování služeb sociální prevence 2008-2012 ve výši 15.837.783,-- Kč (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci Individuálního projektu KK 
pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Jedná se o vyplacení 1. zálohové platby ve výši 8,3% poskytovatelům sociálních služeb celkem v objemu 15.313.726,-- Kč a finanční prostředky ve výši 524.057,-- Kč budou sloužit ke krytí výdajů 
na administraci projektu. Seznam poskytovatelů sociálních služeb je uveden v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu  č. 3/2009
- zapojení financování z Fondu rovné příležitosti ve vzdělávání ve výši 11.106.443,-- Kč (investiční  1.332.773,-- Kč a neinvestiční 9.773.670,-- Kč) (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K financování globálních grantů je vyčleněna částka ve výši 4.740.182,59 Kč (investiční 591.000,-- Kč a neinvestiční 4.149.182,59 Kč) 
a částka ve výši 6.366.260,41 Kč (investiční 741.773,-- Kč a neinvestiční 5.624.487,41 Kč) bude použita jako rezerva pro financování dalších globálních grantů. Seznam projektů doporučených k financování 
je uveden v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu  č. 4/2009
- zapojení financování z Fondu další vzdělávání pracovníků škol ve výši 13.883.054,-- Kč (investiční 1.665.966,-- Kč a neinvestiční 12.217.088,-- Kč) (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. K financování globálních grantů je vyčleněna částka ve výši 3.714.282,38 Kč (investiční 0,00 a neinvestiční 3.714.282,38 Kč) a částka ve výši 10.168.771,62 Kč (investiční 1.665.966,-- Kč a neinvestiční 8.502.805,62 Kč) bude použita jako rezerva pro financování dalších globálních grantů. Seznam projektů doporučených k financování je uveden v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu č. 5/2009
- přesun rozpočtových prostředků v celkové částce ± 5.670.000,-- Kč z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu na podporu nestátních neziskových organizací. Finanční prostředky byly schváleny usnesením č. ZK 297/12/08 ze dne 18.12.2008 pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na  financování sociálních  projektů v roce 2009 (rozpis na jednotlivé příjemce a projekty jsou přílohou důvodové zprávy).

Termín kontroly: 12.2.2009

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


3. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslovou školu Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  03/01/09

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 
106 632,- Kč pro Střední průmyslovou školu Loket 

Zodpovídá: Ing. Bc. Dana Krulišová, ředitelka příspěvkové organizace


4. Projekt „Cyklostezka Ohře“ – schválení finančního krytí projektu a podání žádosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  04/01/09

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci do 4. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Cyklostezka Ohře“ o celkových nákladech ve výši 140.000.000,- Kč a doporučuje 
ji Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí se zajištěním finančního krytí na realizaci projektu „Cyklostezka Ohře“ s předpokládanou výší celkových nákladů 140.000.000,- Kč a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí se zajištěním předfinancování  projektu „Cyklostezka Ohře“ ve výši 100% celkových nákladů projektu, tj. 140.000.000,- Kč, a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí se zajištěním spolufinancování projektu „Cyklostezka Ohře“ ve výši 7,5% ze způsobilých výdajů projektu, tj. 10.500.000,- Kč, a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
 
Termín kontroly: 26.2.2009
 
Zodpovídá:	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 				Karlovarského kraje, p.o.  


5. Uzavření smluv o závazku veřejné služby na rok 2009 - poskytování žákovského jízdného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  05/01/09

- schvaluje uzavření smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě - poskytování žákovského jízdného s dopravci František Farář, PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o., Cvinger bus s.r.o., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Autobusy Karlovy Vary, a.s., DPÚK a.s., 
AD Ligneta regionalbus s.r.o., Ligneta autobusy s.r.o. a ČI-DU, spol. s r.o. dle návrhu

- schvaluje uzavření smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní dopravě - poskytování žákovského jízdného s dopravci VIAMONT a.s. a České dráhy, a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 5.3.2009

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


6. Nesouhlas Karlovarského kraje s vybudováním výkonného silničního spojení Ostrov nad Ohří (ČR) – Zwickau (SRN) pro těžkou dálkovou nákladní dopravu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  06/01/09

- souhlasí s nevybudováním výkonného silničního spojení Ostrov nad Ohří (ČR) – Zwickau (SRN) 
pro těžkou dálkovou nákladní dopravu dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje souhlasit s nevybudováním výkonného silničního spojení Ostrov nad Ohří (ČR) – Zwickau (SRN) pro těžkou dálkovou nákladní dopravu, dle návrhu

Termín kontroly: 5.3.2009

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


7. Příprava žádostí o poskytnutí dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce 
na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  07/01/09

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce na realizaci projektu „Vytvoření dostatečně kapacitního, kvalitního a bezpečného silničního spojení Adorf - Aš“ s celkovými předpokládanými náklady cca 280 mil. Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje souhlasit s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce na realizaci projektu „Vytvoření dostatečně kapacitního, kvalitního 
a bezpečného silničního spojení Adorf - Aš“ s celkovými předpokládanými náklady cca 280 mil. Kč

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce na realizaci projektu „Vytvoření dostatečně kapacitního, kvalitního a bezpečného silničního spojení Karlovy Vary - Schwarzenberg“ s celkovými předpokládanými náklady cca 74 mil. Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje souhlasit s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce na realizaci projektu „Vytvoření dostatečně kapacitního, kvalitního 
a bezpečného silničního spojení Karlovy Vary - Schwarzenberg“ s celkovými předpokládanými náklady cca 74 mil. Kč

Termín kontroly: 21.5.2009

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


8. Příprava žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu na realizaci staveb 
na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji a zajištění finančního krytí

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


9. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Zpráva o činnosti společnosti za rok 2007

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


10. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


11. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  08/01/09

- schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj“

- schvaluje vyhlášení zadávacího řízení formou jednacího řízení s uveřejněním dle § 22 odstavce 2 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“ dle návrhu 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

člen: Ing. Stanislava Správková	  		náhradník: Jaroslava Šobrová
člen: Bc. Jana Pilařová				náhradník: Věra Moderová
člen: Ing. Irena Šteflová 				náhradník: Ing. Radek Havlan
člen: Ing. Karel Brandtl 				náhradník: Bc. Kristina Kašáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:

člen: Miloslav Čermák				náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
člen: Mgr. Jaroslav Borka				náhradník: Ing. Josef Malý
člen: Mgr. Jana Petříková				náhradník: Ing. Zdeněk Berka
člen: Jan Hadrava					náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
člen: Ing. Stanislava Správková			náhradník: Bc. Jana Pilařová
člen: Věra Moderová		 		náhradník: Mgr. Kristina Hrabáčková
člen: Ing. Karel Brandtl				náhradník: Bc. Kristina Kašáková

Termín kontroly: 19.3.2009

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

12. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Azylové domy pro jednotlivce pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ – na 3. část zakázky okres Karlovy Vary a příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Azylové domy pro jednotlivce pro okres Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  09/01/09

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Azylové domy pro jednotlivce pro okres Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ – na 3. část zakázky, okres Karlovy Vary

- schvaluje vyhlášení zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 21 odstavce 1 písmena a) 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Azylové domy pro jednotlivce pro okres Karlovy Vary“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Azylové domy pro jednotlivce pro okres Karlovy Vary“ dle návrhu 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

člen: Ing. Stanislava Správková	  		náhradník: Olga Dacková
člen: Věra Moderová  				náhradník: Bc. Jana Pilařová
člen: Ing. Irena Šteflová 				náhradník: Ing. Radek Havlan
člen: Ing. Monika Sádlíková 			náhradník: Bc. Kristina Kašáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:

člen: Miloslav Čermák				náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
člen: Mgr. Jana Petříková				náhradník: Hana Hozmanová
člen: MUDr. Berenika Podzemská			náhradník: Jan Hadrava
člen: Josef Murčo					náhradník: Mgr. Jiří Holan
člen: Ing. Stanislava Správková			náhradník: Olga Dacková
člen: Bc. Jana Pilařová				náhradník: Jaroslava Šobrová
člen: Ing. Monika Sádlíková			náhradník: Ing. Karel Brandtl

Termín kontroly: 19.3.2009

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


13. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Domy na půl cesty pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“ – na 1. část zakázky okres  Cheb  a příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Domy na půl cesty pro okres Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  10/01/09

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Domy na půl cesty pro okres Cheb, Sokolov, Karlovy“ – na 1. část zakázky okres Cheb

- schvaluje vyhlášení zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 21 odstavce 1 písmena a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Domy 
na půl cesty pro okres Cheb“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Domy na půl cesty pro okres Cheb“ dle návrhu 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

člen: Ing. Stanislava Správková	  		náhradník: Olga Dacková
člen: Věra Moderová  				náhradník: Bc. Jana Pilařová
člen: Ing. Irena Šteflová 				náhradník: Ing. Radek Havlan
člen: Ing. Monika Sádlíková 			náhradník: Bc. Kristina Vašáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:

člen: Miloslav Čermák				náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
člen: Mgr. Jana Petříková				náhradník: Hana Hozmanová
člen: Josef Murčo					náhradník: Mgr. Jiří Holan
člen: Ing. Josef Malý				náhradník: Jana Křížová
člen: Ing. Stanislava Správková			náhradník: Olga Dacková
člen: Bc. Jana Pilařová				náhradník: Jaroslava Šobrová
člen: Bc. Kristina Kašáková			náhradník: Ing. Karel Brandtl

Termín kontroly: 19.3.2009

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


14. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nízkoprahové denní centrum pro okres Karlovy  Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  11/01/09

- schvaluje vyhlášení zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 21 odstavce 1 písmena a) 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Nízkoprahové denní centrum pro okres Karlovy Vary“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nízkoprahové denní centrum pro okres Karlovy Vary“ dle návrhu 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

člen: Ing. Stanislava Správková	  		náhradník: Olga Dacková
člen: Věra Moderová  				náhradník: Bc. Jana Pilařová
člen: Ing. Irena Šteflová 				náhradník: Ing. Radek Havlan
člen: Ing. Monika Sádlíková 			náhradník: Bc. Kristina Kašáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:

člen: Miloslav Čermák				náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
člen: MUDr. Berenika Podzemská			náhradník: Jan Hadrava
člen: Josef Murčo					náhradník: Mgr. Jiří Holan
člen: Ing. Josef Malý				náhradník: Jana Křížová
člen: Ing. Stanislava Správková			náhradník: Olga Dacková
člen: Bc. Jana Pilařová				náhradník: Jaroslava Šobrová
člen: Ing. Monika Sádlíková			náhradník: Ing. Karel Brandtl

Termín kontroly: 19.3.2009

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


15. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro okres Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  12/01/09

- schvaluje vyhlášení zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 a § 34 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro okres Sokolov“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro okres Sokolov“ dle návrhu 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

člen: Ing. Stanislava Správková	  		náhradník: Jaroslava Šobrová
člen: Bc. Jana Pilařová				náhradník: Věra Moderová
člen: Ing. Irena Šteflová 				náhradník: Ing. Radek Havlan
člen: Ing. Karel Brandtl 				náhradník: Bc. Kristina Kašáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:

člen: Miloslav Čermák				náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
člen: Mgr. Jaroslav Borka				náhradník: Ing. Josef Malý
člen: Mgr. Jana Petříková				náhradník: Ing. Zdeněk Berka
člen: Jan Hadrava					náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
člen: Ing. Stanislava Správková			náhradník: Bc. Jana Pilařová
člen: Věra Moderová		 		náhradník: Mgr. Kristina Hrabáčková
člen: Ing. Karel Brandtl				náhradník: Ing. Monika Sádlíková

Termín kontroly: 19.3.2009

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



16. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Podpora samostatného bydlení pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  13/01/09

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Podpora samostatného bydlení pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary“

Termín kontroly: 19.3.2009

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


17. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro  okres Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  14/01/09

- schvaluje vyhlášení zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 21 odstavce 1 písmena a) 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro okres Karlovy Vary“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  pro okres Karlovy Vary“ dle návrhu 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

člen: Ing. Stanislava Správková	  		náhradník: Olga Dacková
člen: Věra Moderová  				náhradník: Bc. Jana Pilařová
člen: Ing. Irena Šteflová 				náhradník: Ing. Radek Havlan
člen: Ing. Monika Sádlíková 			náhradník: Bc. Kristina Vašáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:

člen: Miloslav Čermák				náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
člen: Mgr. Jana Petříková				náhradník: Hana Hozmanová
člen: Josef Murčo					náhradník: Mgr. Jiří Holan
člen: Ing. Josef Malý				náhradník: Jan Hadrava
člen: Ing. Stanislava Správková			náhradník: Olga Dacková
člen: Bc. Jana Pilařová				náhradník: Jaroslava Šobrová
člen: Ing. Monika Sádlíková			náhradník: Ing. Karel Brandtl

Termín kontroly: 19.3.2009

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



18. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro  okres Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  15/01/09

- schvaluje vyhlášení zadávacího řízení formou jednacího řízení s uveřejněním dle § 22 odstavce 
2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro okres Sokolov“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  pro okres Sokolov“ dle návrhu 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

člen: Ing. Stanislava Správková	  		náhradník: Olga Dacková
člen: Věra Moderová  				náhradník: Bc. Jana Pilařová
člen: Ing. Irena Šteflová 				náhradník: Ing. Radek Havlan
člen: Ing. Monika Sádlíková 			náhradník: Bc. Kristina Kašáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:

člen: Miloslav Čermák				náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
člen: Mgr. Jana Petříková				náhradník: Hana Hozmanová
člen: Josef Murčo					náhradník: Mgr. Jiří Holan
člen: Ing. Josef Malý				náhradník: Jan Hadrava
člen: Ing. Stanislava Správková			náhradník: Olga Dacková
člen: Bc. Jana Pilařová				náhradník: Jaroslava Šobrová
člen: Ing. Monika Sádlíková			náhradník: Ing. Karel Brandtl

Termín kontroly: 19.3.2009

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


19. Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  16/01/09

- schvaluje  Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2009

- schvaluje Pracovní skupinu pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji ve složení 
dle návrhu

Termín kontroly: 19.3.2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vvedoucí odboru sociálních věcí





20. Žádost o státní účelovou dotaci na krajský program prevence kriminality na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  17/01/09

- schvaluje Žádost o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality na rok 2009

Termín kontroly: 19.3.2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vvedoucí odboru sociálních věcí


21. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 22.1.2009 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  18/01/09

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 22.1.2009:

  A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 22.1.2009
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 22.1.2009
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5.	Informace o dotacích ve školství v roce 2008
6.	Program obnovy venkova 2009 - návrh pravidel
7.	Projekt „Cyklostezka Ohře“ – schválení finančního krytí projektu a podání žádosti
8.	Revokace části usnesení a doplnění usnesení č. ZK 183/09/08 Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – schválení finančního krytí, schválení Smlouvy o partnerství
9.	Nesouhlas Karlovarského kraje s vybudováním výkonného silničního spojení Ostrov nad Ohří (ČR) – Zwickau (SRN) pro těžkou dálkovou nákladní dopravu
10.	Příprava žádostí o poskytnutí dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji
11.	Příprava žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu na realizaci staveb 
na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji a zajištění finančního krytí
12.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela č. 435 v k.ú. Vodná 
u Bečova nad Teplou
13.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela č. 3279/2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
14.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela  č. 535/20 v k.ú. Loket
15.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemkové parcely č. 1003/13 a č. 1310/2 
v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
16.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 227 
v k.ú. Březová
17.	Směna nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví manželů Pěnkavových
18.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební objekty SO 103, 203, 208, 209 a 714 a jejich zavedení do účetní evidence Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace – stavba „I/13 Ostrov obchvat“
19.	Projekty „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ – schválení finančního krytí a podání žádostí do ROP NUTS II Severozápad, 
do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu
20.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury
21. 	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
22.	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 na soutěže 
a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR
23.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2009 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi
24.	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary – „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
25.	Projekt příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech – „Rekonstrukce 
a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“:
	Schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad pro období 
2007 – 2013

26.	Projekt příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“:
	Schválení finančního krytí projektu  a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013

27.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
28.	Různé

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


22. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební objekty SO 103, 203, 208, 209 a 714 a jejich zavedení do účetní evidence Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace – stavba „I/13 Ostrov obchvat“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  19/01/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí stavebních objektů vybudovaných v rámci odstranění provozní škody stavby „I/13 Ostrov obchvat“ SO 103 – připojení Ostrov – střed, SO 203 – most nad objektem 101 km 3,161, SO 208 – most na objektu 103 větev A km 1,111, SO 209 – opěrná zeď u objektu 208 a SO 714 – PH stěna na větvi 103A v km 
0,950 – 1,050, vše včetně součástí a příslušenství, formou darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56,  PSČ 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (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 ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zavedení nemovitého majetku - stavebních objektů vybudovaných v rámci odstranění provozní škody stavby „I/13 Ostrov obchvat“  
SO 103 – připojení Ostrov – střed, SO 203 – most nad objektem 101 km 3,161, SO 208 – most 
na objektu 103 větev A km 1,111, SO 209 – opěrná zeď u objektu 208 a SO 714 – PH stěna na větvi 103A v km 0,950 – 1,050 včetně všech součástí a příslušenství do účetní evidence příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem – Krajské správy a údržby silnic karlovarského kraje, příspěvková organizace

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

Termín kontroly: 23.4.2009

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


23. Souhlas s pokácením stromů na p.p.č. 388/1 a č. 388/5, k.ú. Olšová Vrata – Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  20/01/09

- souhlasí  s pokácením 22 ks stromů – 10 listnatých a 12 jehličnatých a 205 m2 keřů rostoucích 
na pozemkových parcelách č. 388/1 a č. 388/5, k.ú. Olšová Vrata, z důvodu přípravy plochy pro stavbu „Zvýšení kapacity parkovišť na LKKV – I. etapa“
 
- ukládá jednateli Letiště Karlovy Vary s.r.o. Ing. Václavu Černému požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí o vydání povolení ke kácení

Termín kontroly:  23.4.2009

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


24. Souhlas s pokácením 2 ks stromů na pozemkové parcele č. 1976 a č. 1970/1 v k. ú. Karlovy Vary – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  21/01/09

- souhlasí s pokácením 2 ks stromů – javorů na pozemkové parcele č. 1976 a č. 1970/1 v k.ú. Karlovy Vary

- ukládá Majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí o povolení kácení 2 ks stromů na p. p. č. 1976 a p.p.č. 1970/1, k.ú. Karlovy Vary

Termín kontroly: 23.4.2009

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


25.  Souhlas s pokácením 3 ks stromů na pozemkové parcele č. 20/1 v k. ú. Drahovice – Domov mládeže Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  22/01/09

- souhlasí s pokácením 3 ks stromů – 2 borovice, 1 břízy na pozemkové parcele č. 20/1 v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary

- ukládá Majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí o povolení kácení 3 ks stromů na p. p. č. 20/1, k.ú. Drahovice

Termín kontroly: 23.4.2009

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru
26. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 162/1, k.ú. Odrava ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  23/01/09

- schvaluje zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 162/1, k.ú. Odrava, která 
je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, k vodojemu Odrava, umístěnému na stavební parcele 
č. 38, k.ú. Odrava, a to za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem

- souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností CHEVAK Cheb, a.s. (jako stranou oprávněnou)

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k p.p.č.162/1, k.ú. Odrava

Termín kontroly:  23.4.2009

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


27. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 162/12, k.ú. Odrava 
ve prospěch obce Odrava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  24/01/09

- schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 162/12, k.ú. Odrava, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje a na které bude umístěna část kanalizace obce Odrava – kanalizační stoka C, a to 
za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem

- souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a obcí Odrava (jako stranou oprávněnou)

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene k p.p.č. 162/12, k.ú. Odrava

Termín kontroly:  23.4.2009 

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


28. Souhlas s prodejem a ponecháním finančních prostředků z prodeje movitého majetku příspěvkové organizaci – Domov „Matyáš“ se zvláštním režimem v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  25/01/09

- schvaluje prodej movitého majetku Karlovarského kraje (myčky nádobí, rok pořízení 1996), která 
je ve správě příspěvkové organizace kraje, firmě PROKO spol. s r.o. zastoupené Vlastislavem Kopeckým

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků ve výši 5.000,- Kč získaných prodejem příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku

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

29. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě odpovědnosti Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací č. 0011793635 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  26/01/09

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě odpovědnosti Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací č. 0011793635

Termín kontroly: 23.4.2009

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


30. Žádost o ponechání finančních prostředků – prodej části p.p.č. 579/2 v k.ú. Teplička 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  27/01/09

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků, získaných prodejem části pozemkové parcely č. 579/2 
v k.ú. a obci Teplička, příspěvkové organizaci Krajské muzeum Karlovarského kraje

Termín kontroly: 23.4.2009

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


31. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy budovy školy 
na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“
- schválení výsledku VŘ na dodavatele stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  28/01/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Stavební úpravy budovy školy 
na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče JURICA a.s., Boží Dar 176, s nabídkovou cenou 32 492 905,- Kč včetně DPH. 

- pověřuje PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku příspěvkové organizace podpisem smlouvy  o dílo s vítězem soutěže JURICA a.s, Boží Dar 176, Boží Dar s nabídkovou cenou 32 492 905,- Kč včetně DPH. S dalšími údaji plnění díla - lhůta pro realizaci - 312 dnů, záruky - 65 měsíců. 

Termín kontroly: 26.2.2009

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







32. 	Projekty „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ – schválení finančního krytí a podání žádostí do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  29/01/09

- souhlasí 
	s podáním žádostí o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akce „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“   
 a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ 
	s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akce „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ – 4 500 000,00 Kč a „Konference cestovního ruchu 
a lázeňství“ – 2 500 000,00 Kč  

s předfinancováním a spolufinancováním projektů ve výši 7,5% celkových 	uznatelných nákladů, to je: 
„Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ – 337 500,00  Kč
„Konference cestovního ruchu a lázeňství“  - 187 500,00 Kč
	s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


- schvaluje
a)	závazný příslib financování na realizaci projektů „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“

- pověřuje 
a)	PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádostí o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekty „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ 
a partnerských smluv
b)	Jana Prudíka, pověřeného k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložením žádostí o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekty „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
	podání žádostí o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akce „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ 
a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ 
	předfinancování a spolufinancování projektů „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2009 – 2014, a to ve výši: 

4 500 000,00 Kč pro projekt „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ v letech 2009 – 2010 a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je  337 500,00 Kč
2 500 000,00 Kč pro projekt „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ v letech 
2009 – 2010 a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, 
to je  187 500,00 Kč
c)	závazný příslib financování na realizaci projektů „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ 
d)	skutečnost, aby podáním žádostí o dotace a řízením projektů byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
e)  pověření PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádostí o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekty „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ a partnerských smluv

Termín kontroly: 3.9.2009

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, 			lázeňství a cestovního ruchu


33. Řešení situace v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  30/01/09

- ukládá do doby schválení koncepce krajského zdravotnictví zajistit tyto kroky v Karlovarské krajské nemocnici a.s. 

	v nemocnici v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu bude zachován stávající rozsah zdravotní péče

čtvrtletně budou předkládány jedinému akcionáři výsledky hospodaření a budou vyrovnané
	oddělení kardiologie v nemocnici v Karlových Varech bude zachováno
po jmenování personálního ředitele KKN se personální situace ve společnosti zlepší
	výstupy projektového týmu budou předloženy k posouzení nezávislému odborníkovi, kterého stanoví rada kraje

Termín kontrol: 19.3.2009

Zodpovídá: MUDr. Berenika Podzemská, uvolněná členka Rady Karlovarského kraje
	        Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.


34. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – doplnění stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  31/01/09

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

rozhoduje o doplnění stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. takto:

článek 9.3. stanov písm. „s“ se doplňuje textem: Do výlučné působnosti jediného akcionáře (popřípadě valné hromady) náleží projednávání a schvalování návrhu pracovní smlouvy na vedoucí místo generálního ředitele společnosti včetně jeho statutárního zástupce, její změny a ukončení.

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit zápis změn stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s. do obchodního rejstříku ve lhůtě stanovené zákonem

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. vyhotovit úplné znění stanov a uložit 
je do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu změn stanov do obchodního rejstříku

Termín kontroly: 19.3.2009

Zodpovídá: 	představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.
		Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


35. Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary – „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ v rámci Operačního programu Životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  32/01/09

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ 
ve výši 27.711.494,- Kč, uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 27.711.494,- Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 1.457.659,- Kč, a nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 13.134.916,- Kč, tj. celkem 14.592.575,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu v celkové výši 14.592.575,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v této výši dle návrhu

- ukládá příspěvkové organizaci připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 17.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Bohuslav Peroutka, ředitel příspěvkové organizace


36. Projekt příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech – „Rekonstrukce 
a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“:
- Jmenování vedoucího projektu
- Schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.



37. Projekt příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“:
- Jmenování vedoucího projektu
- Schválení finančního krytí projektu a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad pro období 
2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  33/01/09

- schvaluje poskytnutí částky 348.676,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 1.004.744,-- Kč 
na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy

Termín kontroly:  12.2.2009

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


39a) Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  34/01/09

- schvaluje příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v tabulce č. 1

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracování příslušných smluv 
o poskytnutí příspěvků organizacím uvedeným v tabulce č. 1

- projednala příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje uvedené v tabulce č. 2

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši

Termín kontroly: 3.9.2009  

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


39b) Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  35/01/09

- schvaluje poskytnutí neinvestičních finančních prostředků za účelem zkvalitnění a obohacení divadelní nabídky veřejnosti v dané oblasti Karlovarskému hudebnímu divadlu ve výši 111 000,- Kč, Klubu Paderewski ve výši 90 000,- Kč a Divadlu Bez zábradlí ve výši 0,- Kč

- projednala poskytnutí finančních prostředků pro účel zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti v dané oblasti Západočeskému divadlu v Chebu ve výši 570 000,- Kč, Karlovarskému symfonickému orchestru ve výši 570 000,- Kč a Západočeskému symfonickému orchestru, o.p.s. ve výši 570 000,- Kč

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy

Termín kontroly: 3.9.2009  

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, 			lázeňství a cestovního ruchu


39c) Smlouva o dílo na vyhotovení fotografií exteriérů, interiérů a cenných exponátů muzeí 
a galerií v rámci projektu „Prezentace kulturního dědictví kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  36/01/09

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na vyhotovení fotografií exteriérů, interiérů a cenných exponátů muzeí a galerií v rámci projektu „Prezentace kulturního dědictví kraje“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o dílo na vyhotovení fotografií exteriérů, interiérů a cenných exponátů muzeí a galerií

Termín kontroly: 12.2.2009

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, 			lázeňství a cestovního ruchu


39d) Program obnovy venkova 2009 – návrh pravidel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  37/01/09

- souhlasí s předloženým návrhem Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Program obnovy venkova“ pro rok 2009

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předložený návrh Pravidel pro hodnocení žádostí 
a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Program obnovy venkova“ pro rok 2009 ke schválení

Termín kontroly: 2.4.2009 

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





39e) Projekt „Cyklostezka Ohře“– schválení smlouvy o postoupení práv a povinností

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  38/01/09

- schvaluje návrh Smlouvy o postoupení práv a povinností mezi Karlovarským krajem a Městem Sokolov

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o postoupení práv a povinností mezi Karlovarským krajem 
a Městem Sokolov

Termín kontroly:  26.2.2009

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


39f) Smlouva o dílo – poskytnutí překladatelských služeb - v rámci projektu Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  39/01/09

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo – poskytnutí překladatelských služeb v rámci projektu Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o dílo – poskytnutí překladatelských služeb

Termín kontroly: 12.2.2009

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, 			lázeňství a cestovního ruchu


39g) Schválení zrušení zadávacího řízení na dodavatele zakázky: „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“ a nová příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“
Schválení formy zadávacího řízení
Schválení subjektů k obeslání výzvou
Schválení kvalifikačních kritérií
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  40/01/09

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Centrum technického vzdělávání 
Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě 
a realizaci“ z důvodu nejednoznačnosti zadávacích podmínek v článku 7, odst. d), první odrážka výzvy k podání nabídek

- schvaluje opakovanou realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka 
a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“

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

- schvaluje kvalifikační kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti 
při přípravě a realizaci“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen:  Ing. Pavel Žemlička			- náhradník: Mgr. Stanislav Novotn�Stanislav Novotný
- člen:  Bc. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Radim Adamec
- člen:  Ing. Irena Šteflová			- náhradník: Jaroslav Votík
- člen:  Mgr. Ivo Kováč			- náhradník: Ing. Petr Uhříček
- člen:  Ing. Jiří Strachoň			- náhradník: Ing. arch. Vladimír Kužel

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen:  Ing. Jaroslav Bradáč			- náhradník: Miloslav Čermák
- člen:  Ing. Radomil Gold	        		- náhradník: RNDr. Jaroslav Kočvara
- člen:  Ing. Václav Živný	            	 	- náhradník: Josef Murčo
- člen:  Václav Mleziva			- náhradník: Milan Matějka
- člen:  Jaroslav Votík	             	- náhradník: Ing. Radek Havlan
- člen:  Ing. Pavel Žemlička	        	 	- náhradník: Mgr. Stanislav Novotný
- člen:  MUDr. Berenika Podzemská	- náhradník : PaedDr. Vratislav Emler 

Termín kontroly: 5.3.2009

Zodpovídá: 	Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace SPŠ Ostrov
		Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu KK, p.o.


39h) Stanovy obchodních společností zřizovaných Karlovarským krajem a pracovní smlouvy statutárních zástupců obchodních společností zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  41/01/09

- ukládá příslušným radním prověřit a případně upravit stanovy obchodních společností zřizovaných Karlovarským krajem a prověřit pracovní smlouvy statutárních zástupců obchodních společností zřizovaných Karlovarským krajem

Termín kontroly: 19.3.2009

Zodpovídá:  Rada Karlovarského kraje

