Usnesení ze 17. jednání RKK dne 5.3.2009
5.3.2009		Strana 1 (celkem 20)
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

ze 17. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 5. března 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 11:55 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, MUDr. Podzemská, Ing. Valjentová, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (do 11:30 hod.), Mgr. Havel (od 11:30 – 11:55 hod.)
Omluveni:		p. Čermák, PaedDr. Emler
Přizvaní:		Ing. Havlan, Ing. Správková, Ing. Uhříček
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.3.2009		RK 202/03/09
  2.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Tisk a distribuce 		RK 203/03/09
	informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
  3.	Rozpočtové změny								RK 204/03/09
  4.	Schválení dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě na realizaci projektu „Nákladové 	RK 205/03/09
	účetnictví Karlovarského kraje“ 
  5.	Změna v poskytnuté dotaci v roce 2008 v dotačním titulu „Podpora územně 	RK 206/03/09
	plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje 
	- odboru regionálního rozvoje – I. kolo – Stříbrná
  6.	Změna v poskytnuté dotaci v roce 2008 v dotačním titulu „Podpora územně 	RK 207/03/09
	plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje 
	- odboru regionálního rozvoje – I. kolo – 	Stanovice
  7.	Návrh na udělení dotací pro rok 2009 v dotačním titulu „Podpora územně 		RK 208/03/09
	plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje 
	- odboru regionálního rozvoje – I. kolo
  8.	Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce 		RK 209/03/09
	„Modernizace mostu ev. č. 215-001 Velká Hleďsebe“, „Modernizace mostu 
	ev. č. 210-012  Poutnov“, „Modernizace mostu ev. č. 210-031 Depo Rotava“ 
	a  „II/221 Modernizace silnice Hroznětín – Merklín, II. etapa“
  9.	Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce 		RK 210/03/09
	„II/221 Rekonstrukce silnice Pernink – Horní Blatná“, „II/217 Modernizace 
	silnice – průtah Aš, 6. + 7. etapa“, „II/221 Modernizace silnice Merklín 
	– Pstruží“ a „II/219 Modernizace silnice – ul. Osvětimská, Nejdek“
10.	Poskytnutí účelové finanční dotace Regionálnímu stavebnímu sdružení 		RK 211/03/09
	Karlovy Vary na doprovodné akce výstavy FOR ARCH 
	KARLOVY VARY 2009
11.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vzdělávání, příprava 		RK 212/03/09
	a realizace transformace pobytových služeb“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
12.	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.3.2009		RK 213/03/09
13.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt 		RK 214/03/09
	č.p. 767 na pozemku p.č. st. 995, včetně pozemku p. č. st. 995 o výměře 
	260 m², ulice Gustava Geipela, vše k. ú. Aš
14.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK 215/03/09
	pozemkové parcely č. 355/1 v k.ú. Novina u Sokolova
15.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK 216/03/09
	s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku 
	Karlovarského kraje
16.	Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury 	RK 217/03/09
	za rok 2008
17.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury 			staženo
18.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Interaktivní galerie                     staženo	
	Karlovy Vary č.p. 1196 – 	Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení kvalifikačních kritérií
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
19.	Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského 	staženo
	kraje v oblasti zdravotnictví za rok 2008 
20.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví  		staženo
	za II. pololetí roku 2008 
21.	Doplnění pracovního týmu určeného ke zpracování koncepce zdravotnictví kraje 	RK 218/03/09    
22.	Teze zdravotní politiky Karlovarského kraje 					staženo
23.	Dotazníkové šetření v oblasti zdravotnictví 					RK 219/03/09
24.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 220/03/09
	nemocnice a.s. – zřízení fondu odměn v Karlovarské krajské nemocnici a.s. 	
25.	Poskytnutí provozní dotace do fondu odměn Karlovarské krajské 			RK 221/03/09
	nemocnice a.s. 
26.	Vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2008			RK 222/03/09
27.	Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek pro realizaci akce 		RK 223/03/09
	„Toužim – odkanalizování Středního odborného učiliště“
28.	Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem 			RK 224/03/09
	a klastrem ENWIWA
29a)	Vyjádření Karlovarského kraje k oznámení záměru „Větrný park Kraví hora“ 	RK 225/03/09		podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní 
	prostředí
29b)	Program obnovy venkova 2009 – návrh rozdělení příspěvků			RK 226/03/09
29c) 	Zrušení výběrového řízení „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci 	RK 227/03/09
	projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ z důvodu 
	odstoupení vítězného uchazeče a zároveň 	Příprava zadávacího řízení na 
	veřejnou zakázku: „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu 
	Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Schválení hodnotící komise a náhradníků
29d)	Revokace usnesení RK 135/02/09 - Souhlas s pokácením poškozených 		RK 228/03/09
	stromů na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje v k.ú. Karlovy Vary 
	– Dvory, areál Krajského úřadu Karlovarského kraje
29e)	Dodatek č. 2 ke smlouvě č. D 768/2008 o poskytnutí z rozpočtu Karlovarského 	RK 229/03/09
	kraje na reprodukci požární techniky jednotky SDH města Ostrov
29f)	Změna usnesení č. RK 824/10/08 - Schválení finančního krytí projektu 		RK 230/03/09
	příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Jazykové a komunikační centrum 
	Gymnázia Cheb“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 
	- program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát 
	Sasko 2007 - 2013
29g)	Schválení zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 231/03/09
	„Rekonstrukce výtahů Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“ 
	a příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce výtahů 
	Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
29h)	Souhlas se stavbou Krajské správy Policie ČR Karlovarského kraje v areálu 	RK 232/03/09
	Krajského úřadu Karlovarského kraje
29i)	Schválení výsledku výběrového řízení – odmítnutí předložených nabídek 		RK 233/03/09
	a následné zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 
	„Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu vizuální prezentace 
	Karlovarského kraje“ a zároveň příprava zadávacího řízení na veřejnou 
	zakázku: „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu vizuální 	
	prezentace Karlovarského kraje“
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení subjektů k obeslání výzvou
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Schválení hodnotící komise a náhradníků
29j)	Žádost o pronájem objektu Lázní I. v Karlových Varech – Mezinárodní		RK 234/03/09
	filmový festival v Karlových Varech









        PaedDr. Josef Novotný v. r.		                        Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
                      hejtman						ověřovatel
Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Evu Valjentovou
-  Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 17	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury 

bod č. 18	           Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Interaktivní galerie Karlovy Vary 
		                 č.p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“
		  	- Schválení formy zadávacího řízení
			- 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. 19	Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti 			zdravotnictví za rok 2008 

bod č. 20	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví  za II. pololetí roku 			2008 

bod č. 22	Teze zdravotní politiky Karlovarského kraje


Rozšíření programu o:

bod č. 29 a)	Vyjádření Karlovarského kraje k oznámení záměru „Větrný park Kraví hora“ podle § 6 			odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí

bod č. 29 b)	Program obnovy venkova 2009 – návrh rozdělení příspěvků

bod č. 29 c) 	Zrušení výběrového řízení „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu 			Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ z důvodu odstoupení vítězného 			uchazeče a zároveň Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vyhotovení 			fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů 				Karlovarského kraje“
			- Schválení formy zadávacího řízení
			- Schválení subjektů k obeslání výzvou
			- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
			- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
			- Schválení hodnotící komise a náhradníků

bod č. 29 d)	Revokace usnesení RK 135/02/09 - Souhlas s pokácením poškozených stromů na 			pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje v k.ú. Karlovy Vary – Dvory, areál 			Krajského úřadu Karlovarského kraje

bod č. 29 e)	Dodatek č. 2 ke smlouvě č. D 768/2008 o poskytnutí z rozpočtu Karlovarského kraje 	na reprodukci požární techniky jednotky SDH města Ostrov

bod č. 29 f)	Změna usnesení č. RK 824/10/08 - Schválení finančního krytí projektu příspěvkové 	organizace Gymnázium Cheb „Jazykové a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ 
	a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 - program přeshraniční 	spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007 - 2013

bod č. 29 g)	Schválení zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Rekonstrukce 	výtahů Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“ a příprava zadávacího řízení 	na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce výtahů Domova mládeže a školní jídelny 	Karlovy 	Vary“
			- Schválení formy zadávacího řízení
			- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
			- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
			- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  
bod č. 29 h)	Souhlas se stavbou Krajské správy Policie ČR Karlovarského kraje v areálu Krajského 		úřadu Karlovarského kraje

bod č. 29 i)	Schválení výsledku výběrového řízení – odmítnutí předložených nabídek a následné 	zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Výběr zpracovatele 	videoprezentace v rámci projektu vizuální prezentace Karlovarského kraje“ a zároveň 	příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Výběr zpracovatele videoprezentace 		v rámci projektu vizuální prezentace Karlovarského kraje“
				- Schválení formy zadávacího řízení
				- Schválení subjektů k obeslání výzvou
				- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
				- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
			- Schválení hodnotící komise a náhradníků

bod č. 29 j)	Žádost o pronájem objektu Lázní I. v Karlových Varech – Mezinárodní filmový festival 			v Karlových Varech



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.3.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 202/03/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.3.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 203/03/09
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Tisk 
a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: 
- člen: Mgr. Jaroslav Borka			- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Ing. Radomil Gold			- náhradník: Ing. Jan Bureš
- člen: Ing. Lydie Stráská			- náhradník: Mgr. Jana Pavlíková

Termín kontroly: 23.4.2009

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí kanceláře hejtmana


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 204/03/09

- schvaluje

Rozpočtovou změnu  č. 60/2009

- zapojení financování Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v částce               191.354,43 Kč. Finanční prostředky zapojené ze zůstatku účtu Fondu na podporu nestátních neziskových organizací za rok 2008 jsou určeny k dalšímu přerozdělení pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na financování sociálních projektů v roce 2009.

Rozpočtovou změnu č. 61/2009

- přesun rozpočtových prostředků Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určené na příspěvky cizím subjektům v oblasti zdravotnictví.

Rozpočtovou změnu č. 62/2009

- přesun rozpočtových prostředků  v rámci rozpočtu Zastupitelstva Karlovarského kraje z Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 150.000,-- Kč na běžné výdaje. 

Termín kontroly: 2.4.2009

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


4. Schválení dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě na realizaci projektu „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 205/03/09
- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na realizaci projektu „Nákladového účetnictví Karlovarského kraje“ s firmou NESS Czech s.r.o.

Termín kontroly:  2.4.2009
Zodpovídá:  Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


5. 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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 206/03/09

- souhlasí s uvedenou změnou v poskytnuté dotaci pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo pro obec Stříbrná a s předloženým dodatkem č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje evidenční číslo D588/2008 z 16.6.2008. Souhrn předpokládaných nákladů na realizaci projektu v roce 2008 byl 211.344,- Kč. 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhovanou změnu a dodatek č. 1 smlouvy ke schválení 
Termín kontroly: 21.5.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


6. 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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 207/03/09

- souhlasí s uvedenou změnou v poskytnuté dotaci pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo pro obec Stanovice a s předloženým dodatkem č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje evidenční číslo D718/08 z 25.6.2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhovanou změnu a dodatek č. 1 smlouvy ke schválení 
Termín kontroly: 21.5.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


7. 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 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 208/03/09
- souhlasí s níže uvedeným návrhem rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje v roce 2009 – I. kolo dle přílohy č.1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhované rozdělení dotací ke schválení 
Termín kontroly: 21.5.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


8. Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce „Modernizace mostu 
ev. č. 215-001 Velká Hleďsebe“, „Modernizace mostu ev. č. 210-012  Poutnov“, „Modernizace mostu ev. č. 210-031 Depo Rotava“ a  „II/221 Modernizace silnice Hroznětín – Merklín, II. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 209/03/09

- schvaluje zadání veřejných zakázek „Modernizace mostu ev. č. 215-001 Velká Hleďsebe“, „Modernizace mostu ev. č. 210-012 Poutnov“, „Modernizace mostu ev. č. 210-031 Depo Rotava“ 
a „II/221 Modernizace silnice Hroznětín – Merklín, II. etapa“ 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 „Modernizace mostu ev. č. 215-001 Velká Hleďsebe“ a  „Modernizace mostu ev. č. 210-031 Depo Rotava“ 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
	THERMIA-BAU a.s., Česká 1, 360 18 Karlovy Vary – Tašovice

Algon a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb

- schvaluje, aby v rámci zadání veřejné zakázky „Modernizace mostu ev. č. 210-012 Poutnov“ byli výzvou obesláni tito potencionální dodavatelé:
	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary 
	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
SMP CZ, a.s., Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
JHP spol. s r.o., Ústřední 60, 102 00 Praha 10

- schvaluje, aby v rámci zadání veřejné zakázky „II/221 Modernizace silnice Hroznětín – Merklín, 
II. etapa“ 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
	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: Ing. Zdeněk Berka
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: Petr Chomický                      	5. náhradník: Ladislav Tauš                        
                    6. člen: Jan Valenta                           	6. náhradník: Jaromír Laštovka            
Termín kontroly: 4.6.2009

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


9. Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce „II/221 Rekonstrukce silnice Pernink – Horní Blatná“, „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš, 6. + 7. etapa“, „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží“ a „II/219 Modernizace silnice – ul. Osvětimská, Nejdek“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 210/03/09

- schvaluje zadání veřejné zakázky „II/221 Rekonstrukce silnice Pernink – Horní Blatná“, „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš, 6. + 7. etapa“, „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží“  a „II/219 Modernizace silnice - ul. Osvětimská, Nejdek,“ 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: PaedDr. Vratislav Emler       		1. náhradník: Mgr. Martin Havel
2. člen: Jakub Pánik                                         	2. náhradník: Bc. Tomáš Hybner
3. člen: Ing. Eva Valjentová                            	3. náhradník: Václav Sloup 
4. člen: Ing. Jan Zborník                                  	4. náhradník: Ing. Jan Bureš                     
5. člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný            	5. náhradník: Ing. Josef Malý                    
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.


10. Poskytnutí účelové finanční dotace Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary na doprovodné akce výstavy FOR ARCH KARLOVY VARY 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 211/03/09

- schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary na doprovodné akce Karlovarské výstavy stavebnictví FOR ARCH KARLOVY VARY 2009 a uzavření smlouvy jako právního úkonu o poskytnutí účelové finanční dotace
Termín kontroly:  8.10.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

11. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 212/03/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb“

- 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. Karel Brandtl               		náhradník: Bc. Kristina Kašáková
- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:
člen: Miloslav Čermák			náhradník: Hana Hozmanová 
člen: Ing. Jaroslav Bradáč			náhradník: MUDr. Štál Pavel 
člen: Ing. Zdeněk Berka			náhradník: Josef Murčo 
člen: Mgr. Jaroslav Borka          		náhradník: Mgr. Jiří Holan
člen: Mgr. Ellen Volavková			náhradník: Ing. Radomil Gold	
člen: Ing. Stanislava Správková		náhradník: Olga Dacková
člen: Bc. Jana Pilařová			náhradník: Jaroslava Šobrová
člen: Ing. Irena Šteflová                  		náhradník: Ing. Radek Havlan
Termín kontroly: 18.6.2009

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


12. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.3.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 213/03/09

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.3.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


13. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 767 na pozemku p.č. st. 	995, včetně pozemku p. č. st. 995 o výměře 260 mﾲ260 m², ulice Gustava Geipela, vše k. ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 214/03/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 767 na pozemku p.č. st. 995, včetně pozemku p. č. st. 995 o výměře 260 mﾲ260 m², ulice Gustava Geipela, vše k. ú. Aš, minimálně za cenu dle znaleckého posudku, tj. 2.585.450,-- Kč
Termín kontroly: 9.7.2009

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


14. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 355/1 v k.ú. Novina u Sokolova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 215/03/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení bezúplatného nabytí části pozemkové parcely č. 355/1 o výměře 4 m2, která byla oddělena geometrickým plánem  č. 73-30/2008 z původní pozemkové parcely č. 355/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela 
č. 355/3 v k.ú. Novina u Sokolova a obci Sokolov formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072 (jako předávající na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 13.8.2009

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


15. 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 216/03/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1165/2 v k.ú. Mariánské Lázně, silnice č. II/215 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1265-4508/2008 ze dne 10.10.2008 (umístění inženýrských sítí – kabel VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
3.200,- 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. 6824/1 a č. 6558/1 v k.ú. Kraslice, silnice č. III/2186 a č. III/21012 ve prospěch pana Petra Uhlíka dle geometrického plánu 
č. 1874-188/2008 ze dne 5.12.2008 (umístění inženýrských sítí – přípojka kanalizace, plynu, vody 
a elektro), a to za celkovou jednorázovou úhradu 7.867,50 Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 87/02/02 ze dne 14.2.2002 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 145/1 v k.ú. Sadov, silnice č. III/22129 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 367-115/2007 ze dne 2.10.2007 (umístění inženýrských sítí – vzdušné vedení 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. 1263/3 v k.ú. Radošov u Kyselky,  silnice č. III/22124 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 705-1179/2007 ze dne 15.11.2007 (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. 1309/1 v k.ú. Radošov u Kyselky, silnice č. III/22127 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 696-1179/2007 ze dne 22.10.2007 (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. 1642/41 v k.ú. Stanovice, silnice  
č. III/2088 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 368-24/2007 ze dne 19.7.2007 (umístění inženýrských sítí – vzdušné vedení 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.


16. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 217/03/09

- bere na vědomí  zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací  v oblasti kultury za rok 2008
Zodpovídá:  Jan Prudík, pověřen k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
	         a cestovního ruchu

17. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


18. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- 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 stáhla bod z programu jednání.
19. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví 	za rok 2008 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


20. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví  za II. pololetí roku 2008 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


21. Doplnění pracovního týmu určeného ke zpracování koncepce zdravotnictví kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 218/03/09

- schvaluje rozšíření pracovního týmu, určeného ke zpracování koncepce zdravotnictví kraje o dva nové členy dle návrhu
Termín kontroly: 7.5.2009
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


22. Teze zdravotní politiky Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


23. Dotazníkové šetření v oblasti zdravotnictví 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 219/03/09

- bere na vědomí  otázky pro dotazníkové šetření v oblasti zdravotnictví v Karlovarském kraji
Termín kontroly: 13.8.2009
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


24. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – zřízení fondu odměn v Karlovarské krajské nemocnici a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 220/03/09

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

- souhlasí se zřízením fondu odměn v Karlovarské krajské nemocnici a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66 jako prostředku k personální stabilizaci současných zaměstnanců nemocnice a ukládá předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., Mgr. Jiřímu Fojtíkovi, vypracovat vnitřní předpis, kterým budou vytvořena pravidla pro čerpání finančních prostředků z tohoto fondu a předložit jej jedinému akcionáři na vědomí do 31.3.2009

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

Termín kontroly:  3.9.2009

Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s. 


25. Poskytnutí provozní dotace do fondu odměn Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 221/03/09

- souhlasí s poskytnutím dotace Karlovarské krajské nemocnici a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 
360 66, a to:
	ve výši 10 mil. Kč účelově vázané do fondu odměn  pro rok 2009  

ve výši 10 mil. Kč účelově vázané jako investiční dotace pro rok 2009 na nákup CT

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotace Karlovarské krajské nemocnici a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66, a to:
	ve výši 10 miliónů Kč účelově vázané do fondu odměn pro rok 2009

ve výši 10 mil. Kč účelově vázané jako investiční dotace pro rok 2009 na nákup CT

Termín kontroly:  3.9.2009

Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.


26. Vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 222/03/09

- schvaluje vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2008 dle návrhu
Termín kontroly: 24.9.2009

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


27. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek pro realizaci akce „Toužim – odkanalizování Středního odborného učiliště“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 223/03/09

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 066/2006 „Pravidla pro zadávaní veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro realizaci akce „Toužim – odkanalizování Středního odborného učiliště“ 

- souhlasí s realizací akce z prostředků rezervního fondu školy

- pověřuje ředitele realizací akce v souladu s tímto materiálem 
Termín kontroly:  22.10.2009
Zodpovídá: Ing. Richard Nykodým, ředitel příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Toužim


28. Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a klastrem ENWIWA

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 224/03/09

- schvaluje návrh smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a klastrem ENWIWA ve znění dle návrhu
Termín kontroly: 7.5.2009
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


29 a) Vyjádření Karlovarského kraje k oznámení záměru „Větrný park Kraví hora“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 225/03/09

- projednala oznámení záměru „Větrný park Kraví hora“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj požaduje další posouzení vlivů záměru „Větrný park Kraví hora“ na životní prostředí, 
a to z důvodu absence navrhovaných zmírňujících nebo kompenzačních opatření vzhledem ke středně silnému ovlivnění estetických hodnot krajiny, středně silnému až silnému ovlivnění přírodních hodnot dotčeného území a středně silnému až silnému vlivu záměru na měřítko krajiny a na vztahy v krajině (tato ovlivnění vycházejí ze závěrů Studie hodnocení vlivu větrné farmy Kraví hora na krajinný ráz zpracované Doc. Ing. Petrem Skleničkou, CSc. v Praze 2008).
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


29 b) Program obnovy venkova 2009 – návrh rozdělení příspěvků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 226/03/09

- souhlasí s předloženým návrhem přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2009

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předložený návrh přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2009 ke schválení
Termín kontroly: 4.6.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 




29 c) Zrušení výběrového řízení „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ z důvodu odstoupení vítězného uchazeče a zároveň Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Schválení hodnotící komise a náhradníků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 227/03/09

- schvaluje zrušení výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Radka Maglia			- náhradník: Petr Židlický
- člen: Mgr. Veronika Hálová		- náhradník: Ing. Elena Hávová
- člen: Ing. Irena Šteflová			- náhradník: Jaroslav Votík

- jmenuje členy do hodnotící komise a jejich náhradníky:
- člen: Ing. Eva Valjentová			- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Miloslav Čermák			- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen: Jan Prudík				- náhradník: Jana Spirová
Termín kontroly: 23.4.2009

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


29 d) Revokace usnesení RK 135/02/09 - Souhlas s pokácením poškozených stromů na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje v k.ú. Karlovy Vary – Dvory, areál Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 228/03/09

- revokuje část usnesení č.RK 135/02/09 v tomto znění:

- souhlasí s pokácením celkem 47 stromů ve stupni poškození 4 a 5 na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje v k.ú. Karlovy Vary – Dvory, areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, I. etapa p.p.č 527/33 – 18 ks a ve II. etapě p.p.č. 527/52 – 29 ks dle dendrologického průzkumu 
Ing. Zuzany Maceškové.

Ostatní části usnesení č. RK 135/02/09 zůstávají beze změny. 

- souhlasí s pokácením celkem 54 stromů ve stupni poškození 4 a 5 na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje v k.ú. Karlovy Vary – Dvory, p.p.č. 527/33 – 18 ks, p.p.č. 527/52 – 29 ks a p.p.č. 527/108 – 7 ks dle dendrologického průzkumu Ing. Zuzany Maceškové
Termín kontroly: 21.5.2009 
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


29 e) Dodatek č. 2 ke smlouvě č. D 768/2008 o poskytnutí z rozpočtu Karlovarského kraje na reprodukci požární techniky jednotky SDH města Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 229/03/09

- souhlasí s prodloužením termínu čerpání příspěvku a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dodatek č. 2 ke smlouvě č. D 768/2008 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na reprodukci požární techniky jednotky SDH města Ostrov v navrhovaném znění             
Termín kontroly:  25.6.2009 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


29 f) Změna usnesení č. RK 824/10/08 - Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Jazykové a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 - program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 230/03/09

- mění ve všech částech usnesení č. RK 824/10/08 ze dne 2. října 2008 název projektu 
z „Jazykové a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ na „Zřízení Německo-českého jazykového 
a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnit v tomto smyslu své usnesení č. ZK 327/12/08 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro projednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 7.5.2009

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže                      a tělovýchovy


29 g) Schválení zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Rekonstrukce výtahů Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“ a příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce výtahů Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 231/03/09

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Rekonstrukce výtahů Domova mládeže 
a školní jídelny Karlovy Vary“ z důvodu obdržení nepřijatelných nabídek

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahů Domova mládeže 
a školní jídelny Karlovy Vary“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahů Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Jan Klikar	         		- náhradník: Ing. Jan Přibyl
- člen: Ing. Radim Adamec         		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Karel Bína                        		- náhradník: Ing. Irena Šteflová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek :
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen: Mgr. Jaroslav Borka			- náhradník: Josef Murčo
- člen: Mgr. Radek Novák              		- náhradník: Petr Kuliš
- člen: Mgr. Jana Petříková			- náhradník: Milan Matějka
- člen: Mgr. Monika Šperglová		- náhradník: Ing. Radim Adamec
- člen: Mgr. Jan Klikar	             	- náhradník: Ing. Jan Přibyl
- člen: Ing. Radek Havlan	             	- náhradník: Karel Bína
Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Mgr. Jan Klikar, ředitel příspěvkové organizace


29 h) Souhlas se stavbou Krajské správy Policie ČR Karlovarského kraje v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 232/03/09

- souhlasí se stavbou „Krajské správy Policie ČR Karlovarského kraje“ na pozemkových parcelách ve vlastnictví Ministerstva vnitra ČR v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary pro účely územního řízení 
a stavebního povolení

- ukládá Majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje vyrozumět zástupce investora 
o vyslovení souhlasu se stavbou
Termín kontroly: 23.4.2009

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



29 i) Schválení výsledku výběrového řízení – odmítnutí předložených nabídek a následné zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Výběr zpracovatele videoprezentacev rámci projektu vizuální prezentace Karlovarského kraje“ a zároveň příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu vizuální prezentace Karlovarského kraje“
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení subjektů k obeslání výzvou
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Schválení hodnotící komise a náhradníků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 233/03/09

- schvaluje zrušení výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu vizuální prezentace Karlovarského kraje“

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu vizuální prezentace Karlovarského kraje“

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu vizuální prezentace Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Radka Maglia			- náhradník: Petr Židlický
- člen: Mgr. Veronika Hálová		- náhradník: Ing. Elena Hávová
- člen: Ing. Irena Šteflová			- náhradník: Jaroslav Votík

-jmenuje členy do hodnotící komise a jejich náhradníky:
- člen: Ing. Eva Valjentová			- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Miloslav Čermák			- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen: Jan Prudík				- náhradník: Jana Spirová
Termín kontroly: 23.4.2009

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


29 j) Žádost o pronájem objektu Lázní I. v Karlových Varech – Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 234/03/09

- schvaluje pronájem objektu Lázní I. v Karlových Varech, za účelem zřízení hudebního klubu pro návštěvníky 44. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, na dobu určitou od 24.6.2009 do 15.7.2009

- schvaluje zamítnutí žádosti společnosti G productions s.r.o., se sídlem Bělidla 6, 603 00  Brno, 
IČ 607 48 991, o pronájem objektu Lázní I. v Karlových Varech
Termín kontroly: 9.7.2009

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








