Usnesení z 16. jednání RKK dne 26.2.2009
26.2.2009		Strana 1 (celkem 34)
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 16. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 26. února 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:02 do 10:40 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (8:02 - 9:13 a 10:29 - 10:40 hodin)
			Mgr. Havel (9:13 - 10:29 hodin)
Omluveni:	p. Čermák, Ing. Bradáč
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu (8:02 - 9:50 hodin)
			Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu (9:50 - 10:40 hodin)
Přizvaní:		Ing. Žáková, PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Raška
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

Usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání
  1.    Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 26.2.2009		RK  146/02/09
2.	Schválení plné moci AK Kocián Šolc Balaštík k zastupování Karlovarského 	RK  147/02/09
kraje
3.	Rozpočtové změny								RK  148/02/09
4.	Dodatek smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu Pavilon akutní 	RK  149/02/09
medicíny a centrálního vstupu“
5.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace 		nepřijato
Sociální služby, Kynšperk nad Ohří
6.	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2008	RK  150/02/09
7.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Policii 	RK  151/02/09
České republiky Správu Západočeského kraje
8.	Jmenování člena do Koordinačního výboru Politiky územního rozvoje 		RK  152/02/09
	České republiky
9.	Zpráva o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2008			RK  153/02/09
10.	Žádost Rozvojového dopravního svazu o změnu dodatků ke smlouvám 		RK  154/02/09
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
11.	Žádost o bezplatnou přepravu vybrané skupiny cestujících				staženo
12.	Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		staženo
Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2008 
13.	Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného 		staženo
dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2008 
14.	Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2008 	staženo
15.	Koncepce BESIP v Karlovarském kraji						RK  155/02/09
16.	Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřený s dopravcem 		RK  156/02/09
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
17.	Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu 			staženo
Karlovarského kraje pro rok 2009 
18.	Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		RK  157/02/09
Karlovarského kraje za rok 2008
19.	Informace o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 			RK  158/02/09
v Karlovarském kraji
20.	Vnitřní směrnice KSÚS KK, p. o. -  „O veřejných zakázkách“, 			RK  159/02/09
	„Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
21.	Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce 	„II/208 		RK  160/02/09
Zajištění skalních masívů Bečov – Krásno“ a „II/222 Zajištění skalních 
masívů Kyselka“
22.	Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce „II/219 		RK  161/02/09
Rekonstrukce silnice Abertamy“ a „III/20811 Rekonstrukce silnice letiště – R6“
23.	Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce „III/21041 	RK  162/02/09
Rekonstrukce silnice Rotava, opěrné zdi“ a „III/00635 Rekonstrukce silnice 
	Loket serpentiny, opěrné zdi“
24.	Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce 			RK  163/02/09
„Oprava mostů ev. č. 21030-7, 21030-8 Leopoldovy Hamry“ 
a „II/181 Protihluková opatření Královské Poříčí“
25.	Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce 	„III/22127 	RK  164/02/09
Rekonstrukce silnice Kyselka, opěrné zdi“ a „III/22127 Rekonstrukce silnice 
Radošov, opěrné zdi“
26.	Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů 	RK  165/02/09
Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část
27.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby 	RK  166/02/09
na rok 2009
28.	3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní 	RK  167/02/09
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“
29.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK  168/02/09
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
pro okres Sokolov“
30.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK  169/02/09
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
	s dětmi pro okres Sokolov“
31.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK  170/02/09
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj“
32.  	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.3.2009 	RK  171/02/09
33. 	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK  172/02/09
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku 
Karlovarského kraje
34.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 		RK  173/02/09
	pozemkových parcel č. 465/2, č. 516 a č. 517 v k.ú. Olšová Vrata 
35.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 		RK  174/02/09
včetně staveb, součástí a příslušenství v k.ú. Sokolov 
36.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		RK  175/02/09
příspěvkovým organizacím
37.	Žádost o prodej/směnu části pozemku p. č. 1976 za část p. č. st. 2016, 		staženo
dohoda o provedení stavebních úprav – ELLEN spa resort s.r.o.
38.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		RK  176/02/09
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
39.	Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje		RK  177/02/09
40.	Loga příspěvkových organizací v kultuře zřizovaných Karlovarským krajem	RK  178/02/09
41.	Informace o změně termínů zahájení, ukončení a protokolárního předání 		RK  179/02/09
veřejné zakázky na stavební akci: „Stavební úpravy budovy školy na centrální 
depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“
42.	Smlouva o dílo na akci „Výběr zpracovatele DVD prezentace v rámci projektu 	RK  180/02/09
Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
43.	Výjimka z Pravidel pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK  181/02/09
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2008
44.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, 	RK  182/02/09
odboru zdravotnictví Horské službě ČR, o.p.s., oblast Krušné Hory
45.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 	RK  183/02/09
DTO CZ, s.r.o. na  kongres Gerontologické dny Severozápad
46.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 	RK  184/02/09
Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje na celostátní 
kongres záchranných služeb s názvem Karlovarské dny PNP 2009
47.	Informace o projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – modernizace 		RK  185/02/09
přístrojového vybavení  a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“
48.	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 	RK  186/02/09
a ekonomická Sokolov a určení jeho platu
49.	Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových 		RK  187/02/09
organizací Gymnázium a obchodní akademie Chodov a Gymnázium Sokolov
50.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 	RK  188/02/09
za školní rok 2007/2008
51.	Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek u projektu příspěvkové 	RK  189/02/09
organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší 
odborná škola Karlovy Vary v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost
52.	Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „Zpracování projektové 		RK  190/02/09
dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení 
stavby na akci: Centrum technického vzdělávání Ostrov“
53.  	Poskytnutí příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje	RK  191/02/09
54.	Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí – 5. a 6. výzva	RK  192/02/09
55.	a) Schválení Dodatku č. 1 smlouvy na realizaci  veřejné zakázky „Zpracování 	RK  193/02/09
	 projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby na akci: 
	 Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon 
	 akutní medicíny a centrálního vstupu“
	b) Schválení Smlouvy o zajištění  realizace přeložky rozvodného zařízení 		RK  194/02/09
	 při výstavbě DT Cheb uzavírané Karlovarským krajem a ZČP Net, s.r.o.	
	c) Schválení Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení 	RK  195/02/09
		 komunikační sítě mezi Karlovarským krajem a společností Telefónica O2 
	 Czech Republic, a.s.	
	d) Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Dalovice a Bohatice od Pozemkového 	RK  196/02/09
	 fondu České republiky – doplnění předmětu nabytí a změna souvisejících 
	 usnesení				
	e)	 Schválení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 smlouvy na realizaci veřejné zakázky: 	RK  197/02/09	
	 „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary – Revitalizace 
	 objektu Císařských lázní“									
	f)	 Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ. 1.09/3.1.00/01.00005 o poskytnutí 	RK  198/02/09
	 dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti 
	 Severozápad											
	g) Návrh prohlášení o pokrytí nezpůsobilých výdajů k žádosti Karlovarského 	RK  199/02/09	
	 kraje o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí  na projekt 
	 „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji“	
	h) Podpora zákonodárné iniciativy Moravskoslezského kraje ve věci změny 	RK  200/02/09
	zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
	některých souvisejících zákonů									
	i) 	Dodatek č. 1 k příkazním smlouvám upravujícím hrazení regulačních 		RK  201/02/09	
	poplatků Karlovarským krajem ve zdravotnických zařízení kraje										
												
	









             Mgr. Martin Havel, v z.				   	     Ing. Petr Navrátil v. r.
		hejtmana							ověřovatel
  Karlovarského kraje



































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- 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. 55a)	-  Schválení Dodatku č. 1 smlouvy na realizaci  veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby na akci: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu“
bod č. 55b)	- Schválení Smlouvy o zajištění  realizace přeložky rozvodného zařízení při výstavbě 
DT Cheb uzavírané Karlovarským krajem a ZČP Net, s.r.o.
bod č. 55c)	- Schválení Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení komunikační sítě mezi Karlovarským krajem a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
bod č. 55d)	- Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Dalovice a Bohatice od Pozemkového fondu České republiky – doplnění předmětu nabytí a změna souvisejících usnesení
bod č. 55e)	- Schválení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 smlouvy na realizaci veřejné zakázky: „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“
bod č. 55f)	- Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ. 1.09/3.1.00/01.00005 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
bod č. 55g)	- Návrh prohlášení o pokrytí nezpůsobilých výdajů k žádosti Karlovarského kraje 
o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji“
bod č. 55h)	- Podpora zákonodárné iniciativy Moravskoslezského kraje ve věci změny zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
bod č. 55i)	- Dodatek č. 1 k příkazním smlouvám upravujícím hrazení regulačních poplatků Karlovarským krajem ve zdravotnických zařízení kraje

Stažení:
bodu č. 11)	- Žádost o bezplatnou přepravu vybrané skupiny cestujících
bodu č. 12)	- Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 		kraje, p.o. – II. pololetí 2008
bodu č. 13)	- Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2008
bodu č. 14)	- Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2008
bodu č. 17)	- Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009 
bodu č. 37)	- Žádost o prodej/směnu části pozemku p. č. 1976 za část p. č. st. 2016, dohoda 
o provedení stavebních úprav – ELLEN spa resort s.r.o.


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 26.2.2009  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  146/02/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 26.2.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení plné moci AK Kocián Šolc Balaštík k zastupování Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  147/02/09

- schvaluje  plnou moc  JUDr. Petru Orctovi z AK Kocián Šolc Balaštík k zastupování Karlovarského kraje k řešení mimosoudního vyrovnání nákladů vynaložených Václavem Rokosem za rok 2007 a 2008 k léčení manželky Zuzany Rokosové včetně dohody o úplném a konečném jednorázovém odškodnění jeho budoucích nároků dle návrhu 

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  148/02/09

- schvaluje

Rozpočtovou změnu  č. 37/2009
 - zapojení financování z  Fondu BRAVE  ve výši 182.190,-- Kč  (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na přípravné práce projektu Vědeckotechnický park, který byl v rámci aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje kraje rozdělen do dílčích projektů a prvním z těchto projektů je projekt BRAVE (původní název FREAK, změna názvu schválena usnesením č. RK 122/02/09 ze dne 12.2.2009), který 
je připravován k realizaci a financování v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce – INTERREG IV B.
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru ekonomického na úhradu cestovních náhrad ve výši ± 107.190,-- Kč, do odboru vnitřních záležitostí na úhradu výdajů za pohonné hmoty ve výši ± 60.000,-- Kč  a na výdaje za mýtné a dálniční poplatky ve výši ± 15.000,-- Kč
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením zavázaných prostředků z výsledku hospodaření za rok 2008 do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
pro rok 2009 v celkové výši 52.550,83 Kč  na úhradu cestovních náhrad (nevyčerpáno v roce 2008)

Rozpočtovou změnu č. 38/2009
- zapojení financování z Fondu technická pomoc OP VK ve výši 912.706,42 Kč (zůstatek 2008) 
k financování projektů Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost:
	oblast podpory 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG

oblast podpory 5.2 – Informovanost a publicita programu
oblast podpory 5.3 – Zvýšení absorpční kapacity subjektů

Rozpočtovou změnu č. 39/2009
 - zapojení financování z Fondu zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši 184.604,04 Kč (zůstatek 2008 = připsané úroky). 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. 

Rozpočtovou změnu č. 40/2009
 - zapojení financování z Fondu rovné příležitosti ve vzdělávání ve výši 62.104,68 Kč (zůstatek 2008 = připsané úroky). 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.

Rozpočtovou změnu č. 41/2009
- zapojení financování z Fondu další vzdělávání pracovníků škol ve výši 79.910,18 Kč (zůstatek 2008 = připsané úroky). 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. 

Rozpočtovou změnu č. 42/2009
-  navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 50.850,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí obsádce rybníků v Karlovarském kraji pro pana Radka Žigmonda bytem Školní 400, 364 61 Teplá

Rozpočtovou změnu č. 43/2009
- zapojení financování z Fondu cizojazyčná verze webových stránek KK ve výši 1.098.960,-- Kč (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny k realizaci projektu Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 
4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu, tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. 

Rozpočtovou změnu č. 44/2009
- zapojení financování z Fondu Becherova vila (zůstatek 2008) ve výši 16.168.629,-- Kč do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k financování projektu Karlovarského kraje Interaktivní galerie Becherova vila. Garantem projektu je odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
a projekt je realizován v rámci  ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

Rozpočtovou změnu č. 45/2009
- zapojení financování z Fondu  soubor propagačních materiálů KK  ve výši 2.656.080,-- Kč (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny k realizaci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje realizovaného v rámci  ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu, tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. 

Rozpočtovou změnu  č. 46/2009
- zapojení financování z Fondu  prezentace kulturního dědictví  KK  ve výši 1.614.830,-- Kč (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny k realizaci projektu Prezentace kulturního dědictví kraje   realizovaného v rámci  ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu, tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. 

Rozpočtovou změnu č. 47/2009
- zapojení financování z Fondu  veletrhy cestovního ruchu  KK v roce 2009  ve výši 1.584.631,21 Kč (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny k realizaci projektu Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje  v roce 2009  realizovaného v rámci  ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 
4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu, tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. 

Rozpočtovou změnu č. 48/2009
- zapojení financování z Fondu vizuální prezentace KK ve výši 2.856.000,-- Kč (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny k realizaci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje   realizovaného v rámci  ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu, tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. 

Rozpočtovou změnu  č. 49/2009
- zapojení financování z Fondu Císařské lázně (zůstatek 2008) ve výši 6.759.159,50 Kč do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k financování projektu Karlovarského kraje Císařské lázně. Garantem projektu je odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a projekt je připravován k realizaci a financování v rámci  ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

Rozpočtovou změnu č. 50/2009 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 120.473,-- 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. 51/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 22.815,63 Kč z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování výdajů za služby související s provozem videokonference na základě smlouvy schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č.RK 447/06/07 ze dne 14.6.2007

Rozpočtovou změnu č. 52/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 19.512.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného územně samosprávnými celky („Hustota“) a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti územních samosprávných celků („Specifika“) na rok 2009“ pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 10.000.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 9.512.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 53/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 9.156.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na financování rozvojového programu „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků – č.j. 230/2009-26“ na rok 2009, a to částka 8.953.000,-- Kč pro školy 
a školská zařízení zřizované krajem, obcemi a svazky obcí Karlovarského kraje odměňující pracovníky formou platu, částka 20.000,-- Kč pro školy zřizované krajem odměňující pracovníky formou mzdy, částka 183.000,-- Kč pro organizace zřizované soukromými subjekty v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č.  54/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 514.616,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na financování Dodatku k Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání s názvem „Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným 
do projektu Pilot G/GP v měsících leden  až srpen  2009“.

Rozpočtovou změnu č. 55/2009			
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 843.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT 
pro rok 2009“, z toho částka 518.000,-- Kč pro domy dětí a mládeže zřizované obcemi Karlovarského kraje a částka 325.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dům dětí a mládeže Karlovy Vary (rozpis na jednotlivé subjekty je v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 56/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ±  50.000,-- Kč do kapitoly  příspěvky cizím subjektům. Neinvestiční příspěvek je určen pro Univerzitu Karlovu Praha, Nakladatelství Karolinum na částečnou úhradu výdajů souvisejících s vydáním publikace Ladislav Špišák a kolektiv: „Klinická Balneologie“.

Rozpočtovou změnu č. 57/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 450.000,-- Kč z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele na úhradu mezd a zákonných odvodů a dále 
do odboru ekonomického ve výši ± 50.000,-- Kč na úhradu cestovních náhrad k zajištění projektu Technická pomoc na činnosti Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Sasko

Rozpočtovou změnu č. 58/2009
-  zapojení financování z Fondu studijní cesty do zemí EU ve výši 599.103,17 Kč (zůstatek 2008). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje projektu Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy 
a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie v rámci programu Leonardo da Vinci, který je součástí Programu celoživotního učení.

Rozpočtovou změnu  č. 59/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 450.000,-- Kč z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele na úhradu mezd a zákonných odvodů a dále 
do odboru ekonomického ve výši ± 50.000,-- Kč na úhradu cestovních náhrad k zajištění projektu Technická pomoc na činnosti Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko.

Termín kontroly: 2.4.2009

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


4. Dodatek smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu Pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  149/02/09

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření dodatku smlouvy o úvěru ve výši 
500 mil. Kč mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou a.s.

Termín kontroly: 21.5.2009

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Sociální služby, Kynšperk 
nad Ohří

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu usnesení.


6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  150/02/09

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 73 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 31.12.2008 takto:

	3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem

1 příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařila se ziskem
11 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem, 1 se ztrátou
5 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
50 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu uhradit ztrátu roku 2008 z výsledku hospodaření za rok 2009

Termín kontroly: 2.4.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Policii České republiky Správu Západočeského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  151/02/09

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

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Policií České republiky Správou Západočeského kraje dle návrhu

Termín kontroly: 2.4.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Jmenování člena do Koordinačního výboru Politiky územního rozvoje České republiky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  152/02/09

- ruší usnesení RK 865/12/04, kterým nominovala Ing. Jana Zborníka, 1. náměstka hejtmana jako člena do Koordinačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje při MMR  

- souhlasí s předloženým návrhem na jmenování člena do Koordinačního výboru Politiky územního rozvoje České republiky

- jmenuje Ing. Petra Navrátila, náměstka hejtmana řádným členem tohoto výboru

Termín kontroly: 2.4.2009

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


9. Zpráva o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  153/02/09

- bere na vědomí zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2008

- souhlasí s uložením smluvní pokuty za porušení nepeněžní povinnosti příjemcům příspěvku v rámci Programu obnovy venkova 2008:

Příjemce příspěvku
Porušení smlouvy o poskytnutí příspěvku
Smluvní pokuta
Obec Abertamy
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném  ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Citice
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Dolní Nivy
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném  ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Milíkov
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Plesná
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Potůčky
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Smolné Pece
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Stanovice
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Valeč
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Valeč
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném  ve smlouvě
5 000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uložení smluvní pokuty za porušení nepeněžní povinnosti příjemcům příspěvku v rámci Programu obnovy venkova 2008:



Příjemce příspěvku
Porušení smlouvy o poskytnutí příspěvku
Smluvní pokuta
Obec Abertamy
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném  ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Citice
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Dolní Nivy
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném  ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Milíkov
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Plesná
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Potůčky
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Smolné Pece
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Stanovice
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Valeč
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Valeč
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném  ve smlouvě
5 000,- Kč

Termín kontroly: 7.5.2009

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


10. Žádost Rozvojového dopravního svazu o změnu dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  154/02/09

- schvaluje neuzavřít dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby na základě kterých by byly nevyužité finanční prostředky určené k úhradě nepředvídatelných nákladů převedeny do přiměřeného zisku dopravců dle návrhu

- schvaluje v souladu s §22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, termín na vrácení finančních prostředků, které byly dopravcům poskytnuty na krytí nepředvídatelných nákladů vzniklých nárůstem cen pohonných hmot v roce 2008, do 16.3.2009 dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství informovat příslušné dopravce 
o rozhodnutí rady kraje 

Termín kontroly: 23.4.2009

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


11. Žádost o bezplatnou přepravu vybrané skupiny cestujících

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.

12. Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2008 

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


13. Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2008 

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


14. Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2008 

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


15. Koncepce BESIP v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  155/02/09

- ukládá vedoucímu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje zpracovat „Krajskou koncepci bezpečnosti silničního provozu do roku 2012“ v návaznosti na národní strategii dle návrhu

Termín kontroly: 23.4.2009

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


16. Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřený s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  156/02/09

- schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 2.4.2009

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


17. Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009 

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.





18. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  157/02/09

- bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2008

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


19. Informace o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  158/02/09

- bere na vědomí informaci o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji pro rok 2009

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


20. Vnitřní směrnice KSÚS KK, p. o. -  „O veřejných zakázkách“, „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  159/02/09

- schvaluje vnitřní směrnice ředitele KSÚS KK, p.o. „O veřejných zakázkách“ a „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“

Termín kontroly: 2.4.2009

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


21. Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce „II/208 Zajištění skalních masívů Bečov – Krásno“ a „II/222 Zajištění skalních masívů Kyselka“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  160/02/09

- schvaluje zadání veřejných zakázek „II/208 Zajištění skalních masívů Bečov – Krásno“ a „II/222 Zajištění skalních masívů Kyselka“ formou zjednodušeného podlimitního řízení 

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedených veřejných zakázek nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100%

- schvaluje, aby v rámci zadání veřejných zakázek „II/208 Zajištění skalních masívů Bečov – Krásno“ 
a „II/222 Zajištění skalních masívů Kyselka“ byli výzvou obesláni tito potencionální dodavatelé: 

	Stavební geologie – GEOTECHNIKA, a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

STRIX Chomutov a.s., 28. října 1081, 430 01 Chomutov
BAU-STAV a. s., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary
THERMIA-BAU a. s., Česká 1, 360 18  Karlovy Vary – Tašovice
Algon a. s., Joštova 1, 350 02 Cheb
TIMA, spol. s r. o.– obchodně výrobní služby, Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary

- jmenuje členy hodnotící komise a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka 
pro výše uvedené veřejné zakázky:

1. člen: Jakub Pánik                          	1. náhradník: Bc. Tomáš Hybner
2. člen: Mgr. Vladimír Malý             	2. náhradník: Josef Vaněk               
3. člen: Ing. Petr Šťovíček                	3. náhradník: Irena Kroftová
4. člen: Ing. Bohuslav Schneider      	4. náhradník: František Malár                      
5. člen: Ladislav Tauš                      		5. náhradník: Pavel Křížek                        
                   6. člen: Jaroslav Brom                      		6. náhradník: Miroslava Vanišová            

Termín kontroly: 7.5.2009

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


22. Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce „II/219 Rekonstrukce silnice Abertamy“ a „III/20811 Rekonstrukce silnice letiště – R6“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  161/02/09

- schvaluje zadání uvedených veřejných zakázek „II/219 Rekonstrukce silnice Abertamy“ a „III/20811 Rekonstrukce silnice letiště – R6“ formou zjednodušeného podlimitního řízení 

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedených veřejných zakázek nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100%

- schvaluje, aby v rámci zadání veřejné zakázky „II/219 Rekonstrukce silnice Abertamy“ byli výzvou obesláni tito potencionální dodavatelé:

	Stavby silnic a železnic, a.s., Oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 
360 02 Karlovy Vary

Strabag, a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Oblast západ, Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary
Swietelsky stavební s.r.o., Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
Algon a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb
Vodohospodářské stavby, s.r.o., Teplice – Divize Chomutov, Čelakovského 4297, 
430 01 Chomutov

- schvaluje, aby v rámci zadání veřejné zakázky „III/20811 Rekonstrukce silnice letiště – R6“ byli výzvou obesláni tito potencionální dodavatelé:

	Stavby silnic a železnic, a.s., Oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

Strabag, a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Oblast západ, Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary
Swietelsky stavební s.r.o., Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
Algon a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb
Vodohospodářské stavby, s.r.o., Teplice – Divize Chomutov, Čelakovského 4297, 
430 01 Chomutov
Skanska DS a.s., Direkce Čechy západ, Jablonského 62, 326 00 Plzeň
	Berger Bohemia, a.s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň

- jmenuje členy hodnotící komise a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka pro výše uvedené veřejné zakázky:

1. člen: Jakub Pánik                          	1. náhradník: Bc. Tomáš Hybner
2. člen: Mgr. Vladimír Malý             	2. náhradník: Josef Vaněk               
3. člen: Ing. Petr Šťovíček                	3. náhradník: Irena Kroftová
4. člen: Ing. Bohuslav Schneider     		4. náhradník: František Malár                      
5. člen: Ladislav Tauš                      		5. náhradník: Pavel Křížek                        
                   6. člen: Jaroslav Brom                     		6. náhradník: Eva Janíčková            

Termín kontroly: 7.5.2009

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


23. Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce „III/21041 Rekonstrukce silnice Rotava, opěrné zdi“ a „III/00635 Rekonstrukce silnice Loket serpentiny, opěrné zdi“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  162/02/09

- schvaluje zadání veřejné zakázky „III/21041 Rekonstrukce silnice Rotava, opěrné zdi“ a „III/00635 Rekonstrukce silnice Loket serpentiny, opěrné zdi“ formou otevřeného řízení

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedených veřejných zakázek nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100%

- jmenuje členy hodnotící komise a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka pro výše uvedené veřejné zakázky:

1. člen: Ing. Petr Navrátil                 		1. náhradník: Miloslav Čermák
2. člen: Jakub Pánik                          	2. náhradník: PaedDr. Vratislav Emler               
3. člen: Mgr. Jaroslav Borka            		3. náhradník: Josef Murčo 
4. člen: Ing. Luboš Orálek               		4. náhradník: Ing. Karel Jakobec                     
5. člen: Ing. Josef Malý                    	5. náhradník: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
6. člen: Mgr. Vladimír Malý            		6. náhradník: Josef Vaněk
7. člen: Ing. Petr Šťovíček                	7. náhradník: Irena Kroftová

Termín kontroly: 25.6.2009

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


24. Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce „Oprava mostů 
ev. č. 21030-7, 21030-8 Leopoldovy Hamry“ a „II/181 Protihluková opatření Královské Poříčí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  163/02/09

- schvaluje, aby v rámci zadání veřejné zakázky „Oprava mostů ev. č. 21030-7, 21030-8 Leopoldovy Hamry“ byli výzvou obesláni tito potencionální dodavatelé:

	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary 

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Svatava 255, 357 03 Svatava
BAU-STAV a.s., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary
bss Báňská stavení společnost s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov
Algon a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb
THERMIA-BAU a. s., Česká 1, 360 18 Karlovy Vary - Tašovice

- schvaluje, aby v rámci zadání veřejné zakázky „II/181 Protihluková opatření Královské Poříčí“ byli výzvou obesláni tito potencionální dodavatelé:

	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary  

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Svatava 255, 357 03 Svatava
BAU-STAV a.s., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary
bss Báňská stavení společnost s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov
LIADUR s.r.o., Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary
THERMIA-BAU a.s., Česká 1, 360 18 Karlovy Vary - Tašovice

- jmenuje členy hodnotící komise a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka pro výše uvedené veřejné zakázky:

1. člen: Jakub Pánik                          	1. náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
2. člen: Mgr. Vladimír Malý             	2. náhradník: Josef Vaněk               
3. člen: Ing. Petr Šťovíček                	3. náhradník: Irena Kroftová
4. člen: Ing. Bohuslav Schneider     		4. náhradník: František Malár                      
5. člen: Pavel Křížek                        		5. náhradník: Jan Valenta
6. člen: Miroslava Vanišová            		6. náhradník: Eva Janíčková

Termín kontroly: 23.4.2009

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


25. Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce „III/22127 Rekonstrukce silnice Kyselka, opěrné zdi“ a „III/22127 Rekonstrukce silnice Radošov, opěrné zdi“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  164/02/09

- schvaluje zadání veřejných zakázek „III/22127 Rekonstrukce silnice Kyselka, opěrné zdi“ 
a „III22127 Rekonstrukce silnice Radošov, opěrné zdi“ formou zjednodušeného podlimitního řízení 

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedených veřejných zakázek nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100%

- schvaluje, aby v rámci zadání veřejných zakázek „III/22127 Rekonstrukce silnice Kyselka, opěrné zdi“ 
a „III22127 Rekonstrukce silnice Radošov, opěrné zdi“ byli výzvou obesláni tito potencionální dodavatelé:
	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary 

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Svatava 255, 357 03 Svatava
	BAU-STAV a.s., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary
	bss Báňská stavení společnost s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov
THERMIA-BAU a.s., Česká 1, 360 18 Karlovy Vary - Tašovice

- jmenuje členy hodnotící komise a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka
pro výše uvedené veřejné zakázky:

1. člen: Jakub Pánik                          	1. náhradník: Bc. Tomáš Hybner
2. člen: Mgr. Vladimír Malý             	2. náhradník: Josef Vaněk               
3. člen: Ing. Petr Šťovíček                	3. náhradník: Irena Kroftová
4. člen: Ing. Bohuslav Schneider     		4. náhradník: František Malár                      
5. člen: Ladislav Tauš                      		5. náhradník: Pavel Křížek                        
                   6. člen: Jaroslav Brom                     		6. náhradník: Miroslava Vanišová            

Termín kontroly: 7.5.2009

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  165/02/09

- bere na vědomí předloženou Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část v období od 28.11.2007 
do 17.2.2009

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


27. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  166/02/09

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předložený finanční plán, plán investic a plán oprav 
a údržby společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na r. 2009 

Termín kontroly:  9.7.2009

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


28. 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  167/02/09

- schvaluje 3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“ dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 3. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“ dle návrhu

Termín kontroly: 2.4.2009

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


29. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro okres Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  168/02/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro okres Sokolov“. Na zakázku – okres Sokolov byla vybrána nabídka jednoho uchazeče  Khamoro o. s. – Romské integrační centrum, náměstí Míru 38, 357 35 Chodov, IČ: 26519569 s nabídkovou cenou 3.813.000,- Kč.

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže – Khamoro o. s. – Romské integrační centrum s nabídkovou cenou 
3.813.000,- Kč po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: 23.4.2009

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


30. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro okres Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  169/02/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro okres Sokolov“. Na zakázku – okres Sokolov byla vybrána nabídka jednoho uchazeče   Člověk v tísni, o.p.s., Sokolská 18, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277 s nabídkovou cenou 9.294.000,- Kč. 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže – Člověk v tísni, o.p.s., Sokolská 18, 120 00 Praha 2, IČ:25755277 s nabídkovou cenou 9.294.000,- Kč po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: 23.4.2009

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



31. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  170/02/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení „Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj“. Nabídka uchazeče Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s., Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary, IČ: 25248863 s nabídkovou cenou 6.089.000,- Kč.

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s. s nabídkovou cenou 6.089.000,- Kč 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: 23.4.2009

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

32. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.3.2009 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  171/02/09

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.3.2009:

A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání
1.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 12.3.2009
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 12.3.2009
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008
6.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009
7.	Informace o dotacích ve školství v roce 2009
8.	Dodatek smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“
9.	Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o poskytnutí příspěvku na provoz regionálního bezpečnostního portálu
10.	Projekt FREAK - změna názvu projektu (BRAVE) 
11.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2009 
12.	eGovernment v obcích - pravidla    
13.	Změna v poskytnuté dotaci v roce 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti 	obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – 	I. kolo – Stříbrná 
14.	Změna v poskytnuté dotaci v roce 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti 	obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – 
	I. 	kolo – Stanovice 
15.	Návrh na udělení dotací pro rok 2009 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti 	obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – 
	I. 	kolo 
16.	Zpráva o výsledcích realizace Program obnovy venkova 2008 (bude předloženo dodatečně)
17.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh pravidel
18.	Poskytování bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů 	Karlovarského kraje
19.	Schválení bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů 	Karlovarského kraje
20.	Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2009
21.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 442/1 v k.ú. 	Horní Ves u Třebeně
22.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka 	Ohře“
23.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „II/181 	Silniční obchvat Sokolov – Královské Poříčí“
24.	Bezúplatné nabytí pozemků v areálu Gymnázia Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje – 	doplnění podmínek převodu a změna souvisejících usnesení
25.	Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Dalovice a Bohatice od Pozemkového fondu České 	republiky – doplnění předmětu nabytí a změna souvisejících usnesení
26.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
	č. 465/2, č. 516 a č. 517 v k.ú. Olšová Vrata
27.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky včetně staveb, součástí a příslušenství v k.ú. Sokolov
28.	Projekt „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové speciality a jejich historický vývoj – Čechy – 	Německo“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká 	republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 -  2013
29.	Poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje  na zajištění  výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb
30. 	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009
31.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2007/2008 
32.	Poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu „Biologické ošetření vodní nádrže 	Novorolský rybník“
33.	Podpora zákonodárné iniciativy Moravskoslezského kraje ve věci změny zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

34.	Různé
		
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


33. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  172/02/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 781/1 v k.ú. Stružná, silnice č. III/00626 ve prospěch Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech dle geometrického plánu 
č. 248-146b/2008 ze dne 14.11.2008 (umístění inženýrských sítí – vybudování vodovodu a kanalizace), 
a to za celkovou jednorázovou úhradu 113.526,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 371/1 v k.ú. Dvorek, silnice č. III/21231 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 48,55-6081/2007 ze dne 26.10.2007 (umístění inženýrských sítí – umístění vVN, vNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k  silničním pozemkům p.č. 3124 a č. 3327 v k.ú. Nejdek, silnice 
č. III/2194 a č. II/219 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 921-10/2002 ze dne 11.3.2002 (umístění inženýrských sítí – plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 110.000,- Kč + DPH dle platných předpisů jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí pro rok 2001

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 6502/1 a č. 6502/17 v k.ú. Kraslice,  silnice č. II/210 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1625-1685/2006 
ze dne 20.12.2006 (umístění inženýrských sítí – plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 9.520,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 3318 v k.ú. Nejdek a silničnímu pozemku p.č. 1178 v k.ú. Suchá u Nejdku, silnice č. III/20912 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrických plánů č. 1358-69/2008 ze dne 11.4.2008 a č. 279-69/2008 ze dne 2.5.2008  (umístění inženýrských sítí – plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 105.565,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 321/2 v k.ú. Olšová Vrata, silnice 
č. III/20811 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 679-1331/2007  
ze dne 25.10.2007 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 984/1 v k.ú. Mezirolí, silnice č. II/220 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 418,342-3483/2007 ze dne 5.9.2007 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč 
+ DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětných  smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  25.6.2009

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


34. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 465/2, č. 516 a č. 517 v k.ú. Olšová Vrata 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  173/02/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 465/2 o výměře cca 328 m2, části pozemkové parcely č. 516 o výměře cca 154 m2 a části pozemkové parcely č. 517 o výměře cca 1138 m2, vše v k.ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Ladislavem Klichem, trvale bytem Ke Golfu 120, PSČ 360 01 Karlovy Vary, Olšová Vrata, Václavem Klichem, trvale bytem Jana Opletala 884/2, PSČ 360 01 Karlovy Vary – Rybáře, Jiřím Filipem, trvale bytem Ke Golfu 139, PSČ 360 01 Karlovy Vary, Olšová Vrata a Petrem Filipem, trvale bytem Ke Golfu 139, PSČ 360 01 Karlovy Vary, Olšová Vrata  (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu, která byla stanovena dohodou ve výši 528,- Kč/m2,  tj. celkem 855.360,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Ladislava Klicha, Václava Klicha, Jiřího Filipa a Petra Filipa, do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90 dnů od vydání územního rozhodnutí stavby „Dopravní napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary a budoucí komunikace R6“.

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

Termín kontroly: 4.6.2009

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

35. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky včetně staveb, součástí a příslušenství v k.ú. Sokolov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  174/02/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 370/3 včetně stavební parcely č. 370/3 o výměře 80 m2, objektu garáže bez čp/če  na stavební parcele č. 371 včetně stavební parcely č. 371 o výměře 150 m2, objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 372 včetně stavební parcely č. 372 o výměře 112 m2, objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 373 včetně stavební parcely č. 373 o výměře 258 m2 a pozemkové parcely 
č. 370/1 o výměře 3696 m2, vše včetně vedlejších staveb, součástí a příslušenství v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi manželi Jiřím Lippertem a Martinou Lippertovou, trvale bytem nám. Budovatelů 1406, PSČ 356 01 Sokolov, prostřednictvím stanoveného insolvenčního správce (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu stanovenou ve znaleckém posudku č. 5829a ze dne 28.2.2008 ve výši 5.270.410,- Kč + finanční příspěvek města Sokolova ve výši 1.000.000,- Kč, tj. celkem 6.270.410,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku manželů Lippertových prostřednictvím insolvenčního správce do vlastnictví Karlovarského kraje

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

- zrušuje usnesení č. RK 434/06/08 ze dne 5.6.2008 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 128/06/08 ze dne 19.6.2008 

- zrušuje usnesení č. RK 1008/12/08 ze dne 4.12.2008 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 320/12/08 ze dne 18.12.2008 

Termín kontroly: 4.6.2009

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  175/02/09

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného v příloze

- ukládá zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku uvedeného v příloze

Termín kontroly:  4.6.2009

Zodpovídá: 	ředitelé příspěvkových organizací Ing. Monika Šumová, Ing. Zdeňka Kolbasová, 
Ing. Jiří Chum


37. Žádost o prodej/směnu části pozemku p. č. 1976 za část p. č. st. 2016, dohoda o provedení stavebních úprav – ELLEN spa resort s.r.o.

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


38. Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  176/02/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na části pozemku p.č. 250 o výměře 20 m2, v k.ú. Mostov, obec Odrava, s tím, že stavba realizovaná na části pozemku 
p.č. 250 o výměře 20 m2 bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě bude uzavřena kupní smlouva o převodu stavby realizované 
na části pozemku p.č. 250 o výměře 20 m2, vč. pozemku p.č. 250 o výměře 20 m2 do vlastnictví Karlovarského kraje za cenu v čase a místě obvyklou

Termín kontroly: 9.7.2009

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


39. Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  177/02/09

- schvaluje darovací smlouvu na darování televizorů, od společnosti EDEN HOTELS s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 50, č.p. 93, 360 01 Karlovy Vary, IČ 64 94 24 06, příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje

Termín kontroly: 9.7.2009

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


40. Loga příspěvkových organizací v kultuře zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  178/02/09

- bere na vědomí informaci o stavu ve využívání jednotných log příspěvkovými organizacemi v kultuře zřizovaných Karlovarským krajem

- souhlasí, aby ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací v kultuře rozhodli, jaké logo, případně loga budou v činnosti organizace užívána 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu informovat ředitele příspěvkových organizací o tomto usnesení 

Termín kontroly:  23.4.2009   

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřen zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, 				lázeňství a cestovního ruchu


41. Informace o změně termínů zahájení, ukončení a protokolárního předání veřejné zakázky 
na stavební akci: „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  179/02/09

- projednala a bere na vědomí změny termínů na zakázku „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea  Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“

  termín předání staveniště zhotoviteli			 	   	  20.2.2009
  zahájení prací 	 							  20.2.2009
  ukončení prací a protokolární předání			            		28.12.2009

- pověřuje PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku příspěvkové organizace podpisem dodatku č. 1 smlouvy  
o dílo s vítězem soutěže JURICA a.s, Boží Dar 176, Boží Dar 

Termín kontroly: 23.4.2009

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


42. Smlouva o dílo na akci „Výběr zpracovatele DVD prezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  180/02/09

- schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Výběr zpracovatele DVD prezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  23.4.2009   

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřen zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, 				lázeňství a cestovního ruchu


43. Výjimka z Pravidel pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  181/02/09

- schvaluje výjimku z ust. čl. V. odst. 3 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválených radou kraje, a to v tom smyslu, že příjemce příspěvku na projekt: Horní Hrad, hrad a zámek - záchranné zastřešení středové části pod věží, izolace a celková obnova vstupního objektu hradní brány, PD pro záchranné 
a stavební práce, může navýšit podíl prací provedených svépomocí

Termín kontroly:  23.4.2009   

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřen zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, 				lázeňství a cestovního ruchu


44. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví Horské službě ČR, o.p.s., oblast Krušné Hory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  182/02/09

- schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví mezi Karlovarským krajem a Horskou službou ČR, o.p.s., oblast Krušné Hory 
dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 25.6.2009

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


45. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví DTO CZ, s.r.o. 
na kongres Gerontologické dny Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  183/02/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku DTO CZ, s.r.o., se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava – Mariánské Hory ve výši 50.000,-- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním Gerontologického kongresu Severozápad

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarským krajem 
a DTO CZ, s.r.o., se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava – Mariánské Hory dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 25.6.2009

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

46. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje na celostátní kongres záchranných služeb s názvem Karlovarské dny PNP 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  184/02/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje ve výši 100.000,-- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním 3. ročníku celostátního kongresu záchranných služeb s názvem Karlovarské dny PNP 2009

Termín kontroly: 25.6.2009

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


47. Informace o projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  185/02/09

- bere na vědomí aktuální informaci o projektu Karlovarská krajská nemocnice – modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu

- schvaluje odložení podání žádosti o finanční podporu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prioritní osa 1 : Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3. – infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů na akci „Karlovarská krajská nemocnice a.s., modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

Termín kontroly: leden 2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


48. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a určení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  186/02/09

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

- jmenuje Mgr. Pavla Januse do funkce ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov s účinností od 1. března 2009, a to na dobu určitou po dobu uvolnění PaedDr. Josefa Novotného pro výkon funkce člena Zastupitelstva Karlovarského kraje 

- určuje plat Mgr. Pavlu Janusovi podle platového výměru dle návrhu
      
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené 
se jmenováním Mgr. Pavla Januse do funkce a určením jeho platu

Termín kontroly: 2.4.2009 

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


49. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových organizací Gymnázium a obchodní akademie Chodov a Gymnázium Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  187/02/09

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových organizací Gymnázium 
a obchodní akademie Chodov a Gymnázium Sokolov  

- schvaluje text oznámení o konání konkursních řízení dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s přípravou a organizací konkursních řízení 

Termín kontroly:  25.6.2009

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


50. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2007/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  188/02/09

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2007/2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít ji na vědomí 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 23.4.2009 

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


51. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek u projektu příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  189/02/09

- schvaluje výjimku z ustanovení Předpisu rady kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ spočívající v možnosti provést hodnocení zakázky bez přítomnosti členů Zastupitelstva Karlovarského kraje

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary postupovat při realizaci výběrových řízeních dle předpisů kraje

Termín kontroly: 2.4.2009

Zodpovídá: Mgr. Bohuslav Peroutka, ředitel příspěvkové organizace


52. Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby na akci: Centrum technického vzdělávání Ostrov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  190/02/09

- schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby na akci: Centrum technického vzdělávání Ostrov“

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov podpisem Dodatku č. 3 smlouvy o dílo se zpracovatelem projektové dokumentace Reconstruction s.r.o. Praha

Termín kontroly:  22.10.2009

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace 


53. Poskytnutí příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  191/02/09

- schvaluje poskytnutí částky 1.493.151,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na podporu včelařství 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:  8.10.2009

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


54. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí – 5. a 6. výzva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  192/02/09

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

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


55a) Schválení Dodatku č. 1 smlouvy na realizaci  veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby na akci: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  193/02/09

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku „Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrální vstup“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku „Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrální vstup“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

Termín kontroly: 7.5.2009

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


55b) Schválení Smlouvy o zajištění  realizace přeložky rozvodného zařízení při výstavbě DT Cheb uzavírané Karlovarským krajem a ZČP Net, s.r.o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  194/02/09

- schvaluje Smlouvu o zajištění realizace přeložky rozvodného zařízení při výstavbě DT Cheb, uzavírané mezi Karlovarským krajem a ZČP Net, s.r.o. dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o zajištění realizace přeložky rozvodného zařízení při výstavbě DT Cheb za účelem realizace projektu „Dopravní terminál Cheb“

Termín kontroly: 4.6.2009

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 	Karlovarského kraje, příspěvková organizace
	       	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


55c) Schválení Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení komunikační sítě mezi Karlovarským krajem a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  195/02/09

- schvaluje Smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zařízení komunikační sítě mezi Karlovarským krajem a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení komunikační sítě při výstavbě DT Cheb za účelem realizace projektu „Dopravní terminál Cheb“

Termín kontroly: 4.6.2009

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 	Karlovarského kraje, příspěvková organizace
	       	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 





55d) Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Dalovice a Bohatice od Pozemkového fondu České republiky – doplnění předmětu nabytí a změna souvisejících usnesení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  196/02/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí následujících nemovitostí, které potřebuje pro svoji činnost Střední zemědělská škola v Dalovicích - školské zařízení zřízené Karlovarským krajem a zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení podle zvláštního předpisu:

- části pozemku p.č. 626/1 o celkové výměře 8514 m2
vše v k.ú. Bohatice

- pozemku p.č. 471/1 o výměře 35007 m2
- pozemku p.č. 478 o výměře 2652 m2
- pozemku p.č. 517 o výměře 5330 m2
- pozemku p.č. 519/1 o výměře 23266 m2
- pozemku p.č. 519/2 o výměře 627 m2
- pozemku p.č. 520 o výměře 2198 m2
- pozemku p.č. 521/2 o výměře 1301 m2
- pozemku p.č. 521/3 o výměře 46 m2
- pozemku p.č. 522 o výměře 137 m2
- pozemku p.č. 523 o výměře 8396 m2
- pozemku p.č. 525/1 o výměře 15145 m2
- pozemku p.č. 526 o výměře 39309 m2
- pozemku p.č. 528 o výměře 628 m2
- pozemku p.č. 529 o výměře 277 m2
- pozemku p.č. 532 o výměře 5922 m2
- pozemku p.č. 533/2 o výměře 413 m2
- pozemku p.č. 534/2 o výměře 10260 m2
- pozemku p.č. 610 o výměře 42878 m2
- pozemku p.č. 652 o výměře 4335 m2
- pozemku p.č. 653 o výměře 223 m2
- pozemku p.č. 654 o výměře 62179 m2
- pozemku p.č. 655 o výměře 1048 m2
- pozemku p.č. 657 o výměře 960 m2
- pozemku p.č. 658 o výměře 15442 m2
- pozemku p.č. 659 o výměře 24644 m2
- pozemku p.č. 679 o výměře 1859 m2
- budovy bez čp/če na  pozemku p.č. 494/1
- budovy bez čp/če na pozemku p.č. 496/2
- budovy bez čp/če na pozemku p.č. 496/3
- budovy č.p. 123 na pozemku p.č. 499,
- budovy bez čp/če na pozemku p.č. 521/3
vše v k.ú. Dalovice

formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Pozemkovým fondem České republiky 
a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným, a tím převést předmětné nemovitosti do majetku Karlovarského kraje

- zrušuje usnesení č. 592/10/03 ze dne 16.10.2003

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 170/10/03 ze dne 30.10.2003

Termín kontroly:  8.10.2009

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


55e) Schválení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 smlouvy na realizaci veřejné zakázky: „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  197/02/09

- schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno s nabídkovou cenou 42.126.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace 
na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku mezi Zpracování projektové dokumentace 
na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno s nabídkovou cenou 42.126.000,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

Termín kontroly: 21.5.2009

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


55f) Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ. 1.09/3.1.00/01.00005 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  198/02/09

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/01.00005 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/01.00005 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Termín kontroly: 7.5.2009

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


55g) Návrh prohlášení o pokrytí nezpůsobilých výdajů k žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  199/02/09

- schvaluje návrh prohlášení o pokrytí nezpůsobilých výdajů k žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji“

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


55h) Podpora zákonodárné iniciativy Moravskoslezského kraje ve věci změny zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  200/02/09

- projednala návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon 
č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyslovit souhlas s vyjádřením podpory Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje v předložení 	tohoto návrhu zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v rámci zákonodárné iniciativy krajů

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit  hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného, aby informoval:

-  hejtmana Moravskoslezského kraje o podpoře zákonodárné iniciativy Moravskoslezského kraje 
-  předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o podpoře zákonodárné iniciativy Moravskoslezského kraje 

Termín kontroly:  8.10.2009

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 


55i) Dodatek č. 1 k příkazním smlouvám upravujícím hrazení regulačních poplatků Karlovarským krajem ve zdravotnických zařízení kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  201/02/09

- revokuje s účinností dnem 15.3.2009 část usnesení č. RK  52/01/09, které zní:

- schvaluje, s účinností od 1.2.2009, poskytování finančních darů z prostředků Karlovarského kraje, žijícím občanům kraje, majícím trvalý pobyt na území Karlovarského kraje a české státní občanství, kterým vznikne v souvislosti se  zdravotní péčí poskytnutou v příspěvkových organizacích zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti zdravotnictví a u obchodních společností založených Karlovarským krajem v oblasti zdravotnictví - povinnost uhradit regulační poplatek ve výši 30,-, 60,-, 90,- Kč podle ustanovení § 16a z.č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši odpovídající tomuto regulačnímu poplatku, výlučně za účelem úhrady tohoto regulačního poplatku, přičemž se jedná a úhradu regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních:

- schvaluje s účinností dnem 15.3.2009 poskytování finančních darů z prostředků Karlovarského kraje, žijícím pojištěncům uvedeným v ustanovení § 2 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým vznikne v souvislosti se  zdravotní péčí poskytnutou v příspěvkových organizacích zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti zdravotnictví a u obchodních společností založených Karlovarským krajem v oblasti zdravotnictví - povinnost uhradit regulační poplatek ve výši 30,-, 60,-, 90,- Kč podle ustanovení § 16a z.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši odpovídající tomuto regulačnímu poplatku, výlučně za účelem úhrady tohoto regulačního poplatku, přičemž se jedná o úhradu regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních:
	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66

Léčebna dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek, 362 21
Územní zdravotnická záchranná služba KK, Závodní 205, Karlovy Vary, 360 06

- schvaluje s účinností dnem 15.3.2009, dodatek č. 1 k příkazní smlouvě upravující zabezpečování poskytování finančních darů na úhradu regulačních poplatků mezi Karlovarským krajem na straně jedné a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary 360 66, Léčebnou dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek 362 21, Uzemní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary 360 06, na straně druhé		

v následujícím znění:

ze smlouvy se vypouští: článek I: Účel smlouvy: 
Poskytnutí daru občanům s trvalým pobytem na území Karlovarského kraje majícím české státní občanství /dále jen „obdarovaní“/ na úhradu regulačního poplatku hrazeného ve zdravotnickém zařízení zřizovaném Karlovarským krajem /dále jen „dar“/ dle ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění /dále jen „ZVZP“/. 


do smlouvy se vkládá: článek I: Účel smlouvy: 
Poskytnutí daru žijícím pojištěncům uvedeným v ustanovení § 2 odst. 1, písm. a) a b) zákona 
č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  /dále jen „obdarovaní“/ na úhradu regulačního poplatku hrazeného ve zdravotnickém zařízení zřizovaném Karlovarským krajem /dále jen „dar“/ dle ustanovení 
§ 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění /dále jen „ZVZP“/

- ukládá generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. - Mgr. Jiřímu Fojtíkovi, ředitelce Léčebny dlouhodobě nemocných - paní Olze Rožcové, řediteli Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje - MUDr. Ivo Tukinskému uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě upravující zabezpečování finančních darů na úhradu regulačních poplatků s Karlovarským krajem 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatků č. 1 k příkazním smlouvám upravujícím zabezpečování finančních darů na úhradu regulačních poplatků mezi:

Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary 360 66

	Karlovarským krajem a Léčebnou dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek 362 21


	Karlovarským krajem a Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary 360 06

                                                                                        
Termín kontroly: 7.5.2009

Zodpovídá: 	ředitelé Karlovarské krajské nemocnice a.s. Karlovy Vary,  Léčebny dlouhodobě 			nemocných Nejdek, Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 			Karlovy Vary



