Usnesení z 20. jednání RKK dne 23.3.2009
23.3.2009		Strana 27 (celkem 27)
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 20. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. března 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:20 do 12:23 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný (do 11:40 hod.), Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák 
(do 11:40 hod.), Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská 
(do 11:40 hod.), PaedDr. Emler (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (do 11:40 hod.), Mgr. Havel (od 12:11 – 12:23 hod.)
Omluveni:		Ing. Bradáč
Další zúčastnění:	Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Přizvaní:		Ing. Divišová, Ing. arch. Musil
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková
 

Usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání
  
  1.    Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.3.2009		RK 238/03/09
  2.    Stížnosti, petice a další podání s rozborem za rok 2008		                          RK 239/03/09
  3.    Informace o pojištění odpovědnosti autorizovaných inženýrů a techniků 		RK 240/03/09
činných ve výstavbě při zpracování projektové dokumentace na realizaci staveb  	
  4.    Rozpočtové změny	 RK 241/03/09
  5.    Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za               RK 242/03/09
rok 2008
  6.    Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací v oblasti sociální na rok         RK 243/03/09
2009
  7.    Rámcová smlouva Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013    RK 244/03/09
Číslo projektu 057 – Technická pomoc ČR (kód 85) – Karlovarský kraj
  8.     Rámcová smlouva Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013   RK 245/03/09
Číslo projektu 058 – Technická pomoc ČR (kód 86) – Karlovarský kraj
   9.     Jmenování člena a náhradníka do Výboru České republiky pro Nadnárodní            RK 246/03/09
a meziregionální spolupráci a ESPON 2013
10.    Datový list Technické pomoci Cíl 3 Svobodný stát Sasko – Česká republika           RK 247/03/09
11.    Nominace do Regionálního řídícího výboru (OP Cíl 3 ČR - Bavorsko)                    RK 248/03/09
a Lokálního řídícího výboru (OP Cíl 3 ČR - Sasko) pro plánovací období 
2007 - 2013 – změna na pozici náhradníka
12.    Schválení finančního krytí projektu „Clara II“					RK 249/03/09
13.    Partnerská smlouva k projektu „Ekocentrum Karlovy Vary“ mezi Karlovarským    RK 250/03/09
krajem a Městem Karlovy Vary
14.    Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského    RK 251/03/09
kraje pro období od 1.1.2009 do 30.6.2009
15.    Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic                   RK 252/03/09
Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2008
16.    Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního     RK 253/03/09
systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2008
17.    Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2008            RK 254/03/09
18.    Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce „Oprava 	  RK 255/03/09	
povrchu silnice III/2117 Mariánské Lázně – Kladská I. úsek“, „Oprava povrchu 
silnice II/210 průtah Sokolov, Kraslická“, „Oprava vozovky na silnici III/20811 
Kolová“ a „Lesík – statické zajištění havarijního stavu kraje vozovky 2. etapa – 
1. část“
19.    Schválení podání žádosti o provedení změnového řízení v rámci rozpočtu Státního  RK 256/03/09 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2009
20.    Schválení investičního záměru k projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic     RK 257/03/09
II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ předfinancovávaného ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury v roce 2009
21.    Provozní plán KSÚSK KK, p.o. na rok 2009 – změna č. 1	  RK 258/03/09
22.    Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu       RK 259/03/09
         Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část
23.    Letiště Karlovy Vary s.r.o. –  souhlas s uzavřením podnájemních smluv		 RK 260/03/09
24.	Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-14/2008 		 RK 261/03/09
na Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb  
v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“  
25.    Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –          RK 262/03/09
stavba silnice č. III/20517 včetně pozemkové parcely č. 222  v k. ú. Vladořice
26.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – 	  RK 263/03/09
stavba silnice č. III/20518 včetně pozemkové parcely č. 282 v k. ú. Kolešov 
u Žlutic
27.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 264/03/09
do majetku Města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
	Města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje
28.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 	  RK 265/03/09
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského 
kraje
29.	Zrušení části usnesení č. RK 507/06/08 ze dne 23.6.2008 - Zřízení věcných            RK 266/03/09
břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských 
sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
30.	Zrušení části usnesení č. RK 964/12/08 ze dne 4.12.2008 - Zřízení věcných 	  RK 267/03/09
břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských 
sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
31.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 	  RK 268/03/09
pozemkových parcel v k. ú. Olšová Vrata
32.	Prominutí pohledávky za povinným P.A.W. Invest Groupe s.r.o.	  RK 269/03/09
33.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – 4 ks sanitních 	 RK 270/03/09
	vozidel  ve správě  příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná 
služba Karlovarského kraje, p.o.
34.	Rozhodnutí o žádosti o ponechání finančních prostředků z prodeje movitého 	 staženo
majetku příspěvkové organizaci – Střední průmyslová škola Loket
35.	Nájem hraničních přechodů Hraničná, Aš						 staženo
36.	Uzavření dodatků č. 12 smlouvě o pojištění majetku č. 0005430054, č. 13 		 RK 271/03/09
ke smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
č. 3060239657, č. 13 ke smlouvě o havarijním pojištění vozidel č. 0005430089, 
č. 6 ke smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu profesní č. 0005430070
37.	Dodatek č. 1 pojistné smlouvy č. 0012342351 „Pojištění majetku a odpovědnosti 	 RK 272/03/09 
za škody Karlovarského kraje a jím zřizovaných organizací“

38.	Pronájem kanceláře č. 205 v budově č. p. 357					 RK 273/03/09
39.	Návrh na podání platebního rozkazu proti Romskému občanskému 		 RK 274/03/09
sdružení – Karlovy Vary   
40.	Teze zdravotní politiky Karlovarského kraje   					 RK 275/03/09
41.	Přijetí opatření na základě výsledku inspekční činnosti provedené 			 RK 276/03/09
v příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Loket
42.	Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace 		 RK 277/03/09
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
43.	Jmenování členů konkursních komisí na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových 	 RK 278/03/09	
organizací Gymnázium Sokolov a Gymnázium a obchodní akademie Chodov
44a)	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje				 staženo
44b)	Žádost o stažení návrhu na vyvlastňovací řízení – k. ú. Královské Poříčí		 RK 279/03/09
44c)	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb                 RK 280/03/09	
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nízkoprahové denní centrum pro okres 
Karlovy Vary“
44d)	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální    RK 281/03/09	
prevence v období let 2008 – 2012“ – zrušení zadávacího řízení na dodavatele 
veřejné zakázky: „Domy na půl cesty pro okres Cheb“
44e)	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 	RK 282/03/09
prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení 
na dodavatele veřejné zakázky: „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
pro okres Karlovy Vary“
44f)	Neupotřebitelný movitý majetek kraje, jeho likvidace prodejem			  RK 283/03/09
44g)	Marie Krejčová prot	i žalovanému Karlovarskému kraji ve věci náhrady 	RK 284/03/09 
nemajetkové újmy  - prominutí úhrady nákladů řízení pro případ zpětvzetí žaloby 
žalobkyní
44h)  Souhlas s trvalým záborem části pozemkové parcely č. 3076/5 v k. ú. Toužim – 	RK 285/03/09
projekt Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad
44i)	Smlouva o poskytování reklamní a propagační činnosti mezi Karlovarským 	RK 286/03/09
krajem a Moser, a. s.
44j)	Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního           RK 287/03/09 	
managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 2. pololetí 2008
44k)	Smlouva o zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu	RK 288/03/09









  Mgr. Martin Havel, v z.				   Miloslav Čermák
	    náměstek hejtmana				        ověřovatel
   Karlovarského kraje








A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka 
- 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. 44a) 	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje	

bod č. 44b)	Žádost o stažení návrhu na vyvlastňovací řízení – k. ú. Královské Poříčí

bod č. 44c) 	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nízkoprahové denní centrum pro okres Karlovy Vary“
	
bod č. 44d) 	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ – zrušení zadávacího řízení na dodavatele 
veřejné zakázky: „Domy na půl cesty pro okres Cheb“

bod č. 44e)     	„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 Karlovy Vary“

bod č. 44f)	Neupotřebitelný movitý majetek kraje, jeho likvidace prodejem

bod č. 44g)	Marie Krejčová proti žalovanému Karlovarskému kraji ve věci náhrady nemajetkové 
újmy - prominutí úhrady nákladů řízení pro případ zpětvzetí žaloby

bod č. 44h)	Souhlas s trvalým záborem části pozemkové parcely č. 3076/5 v k. ú. Toužim – projekt Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad

bod č. 44i)	Smlouva o poskytování reklamní a propagační činnosti mezi Karlovarským krajem 
a Moser, a. s.

bod č. 44j)	Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 2. pololetí 2008

bod č. 44k)	Smlouva o zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu


Staženo z programu:

bod č. 34)	Rozhodnutí o žádosti o ponechání finančních prostředků z prodeje movitého majetku příspěvkové organizaci – Střední průmyslová škola Loket

bod č. 35)	Nájem hraničních přechodů Hraničná, Aš
bod č. 44a) 	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.3.2009  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 238/03/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.3.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Stížnosti, petice a další podání s rozborem za rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 239/03/09

- bere na vědomí zprávu o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a dalších podáních za rok 2008 
s rozborem

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


3. Informace o pojištění odpovědnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
při zpracování projektové dokumentace na realizaci staveb  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 240/03/09

- ruší z důvodů uvedených v důvodové zprávě povinnost pro odbor investic a grantových schémat 
a ředitele příspěvkových organizací využívat pojištění odpovědnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě při zpracování projektové dokumentace na realizaci staveb s rozpočtem 
nad 100 mil. Kč jako povinnou součást kvalifikačních předpokladů uchazečů o veřejné zakázky   

Termín kontroly: 7.5.2009

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


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 241/03/09

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 63/2009
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 132.089,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace (proplacení první žádosti o platbu), z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky určené na financování projektů Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:
oblast podpory 5.2 – Informovanost a publicita programu
	oblast podpory 5.3 – Zvýšení absorpční kapacity subjektů

Rozpočtovou změnu  č. 64/2009
 
- zapojení financování Fondu profesního vzdělávání (zůstatek 2008) v celkové výši 2.096.691,52 Kč
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením přijatých úroků z účtu Fondu profesního vzdělávání ve výši 2.446,12 Kč za měsíc leden 2009
- přesun v rámci odboru investic a grantových schémat k pokrytí neuznaných výdajů v rámci závěrečného vyúčtování ve výši ± 5.000,-- Kč
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením přijaté vratky od konečného uživatele v rámci konečného vyúčtování ve výši 593,28 Kč
Finanční prostředky celkem ve výši 2.104.730,84 Kč jsou určeny k zajištění výdajů Odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to k vrácení Ministerstvu práce 
a sociálních věcí ČR v rámci závěrečného vyúčtování grantových projektů OP RLZ a projektu administrace grantového schématu v rámci opatření 3.3 OP RLZ – Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.

Rozpočtovou změnu č. 65/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných prostředků z výsledku hospodaření za rok 2008 do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje roku 2009 ve výši 635.460,-- Kč na úhradu zakázky realizované na základě uzavřené smlouvy evidenční číslo VZ 115/2008, týkající se zpracování Variantní studie k projektu Universitní kampus

Rozpočtovou změnu č. 66/2009 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 84.402,98 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. 67/2009

- přesun rozpočtových prostředků  v rámci Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 50.000,-- Kč na poskytnutí příspěvku Policii České republiky Správa Západočeského kraje na  projekt „Ajax“

Rozpočtovou změnu č. 68/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením zavázaných prostředků z výsledku hospodaření za rok 2008 do rozpočtu Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje 
pro rok 2009 ve výši 45.000,-- Kč na poskytnutí příspěvku nestátní neziskové organizaci Sdružení obětí nacismu na celoroční činnost organizace

Rozpočtovou změnu č. 69/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením zavázaných prostředků z výsledku hospodaření za rok 2008 do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2009 v celkové výši 60.000,-- Kč na zhotovení brožury „Vesnice roku 2008 – krajské kolo“

Rozpočtovou změnu č. 70/2009

- přesun finančních prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje ve výši ± 2.000.000,-- Kč, který byl zřízen pro občany, kteří se ocitli v mimořádné sociální situaci a mají trvalý pobyt na území Karlovarského kraje. Těmto občanům budou poskytovány bezúročné půjčky.

Rozpočtovou změnu č. 71/2009			

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 148.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Chodov na zajištění „Republikové soutěže – Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických – Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, Nejdecká 254“.

Rozpočtovou změnu č. 72/2009

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ±  17.500,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Neinvestiční příspěvek je určen pro „Asociaci pro mezinárodní otázky o.s., Praha 1“ na částečné pokrytí výdajů souvisejících s podporou účastníků z Karlovarského kraje na Pražském studentském summitu.

Rozpočtovou změnu č. 73/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 448.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění realizace projektů v rámci programu „Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů a dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2009 – Program I – č. j. 14734/2008-61“  pro školy a školská zařízení v Karlovarském kraji. 

Rozpočtovou změnu č. 74/2009 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 50.000,-- Kč na základě zvýšení odvodu 
z  investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní školy a mateřské školy při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart. Finanční prostředky jsou určeny této příspěvkové organizaci jako neinvestiční příspěvek na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku.

Rozpočtovou změnu č. 75/2009

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 157.257,90 Kč na výdaje Odboru investic
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou vráceny na účet Ministerstva financí ČR, poskytovatele zdrojů strukturálních fondů EU, ve výši 139.784,80 Kč a na účet Ministerstva pro místní rozvoj ČR, správce programu, ve výši 17.473,10 Kč. Jedná se o neoprávněné čerpání finančních prostředků na Projekt Šance 2 konečného uživatele Carlsbader Gate o.p.s. v rámci  grantového schématu Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji, opatření 3.2 SROP.

Termín kontroly: 23.4.2009

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


5. Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 242/03/09

- schvaluje výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření takto: dle návrhu jednotlivých příspěvkových organizací
- v oblasti školství zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši  9.214.853,68 Kč dle návrhu
- v oblasti kultury zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši  899.345,86 Kč dle návrhu
- v oblasti dopravy zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 1.183.173,71 Kč dle návrhu
- v sociální oblasti zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 7.617.936,28 Kč a zhoršený výsledek hospodaření ve výši -83.154,20 Kč dle návrhu
- v oblasti zdravotnictví zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 8.625.165,06 Kč dle návrhu
- v oblasti regionálního rozvoje zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1.078.633,38 Kč dle návrhu

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací v oblasti sociální na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 243/03/09

- schvaluje finanční plány příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí na rok 2009 s celkovým výsledkem hospodaření -54.920.000,-- Kč (viz tab. 1a důvodové zprávy)

- schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2009 v oblasti sociální (viz tab. 1b důvodové zprávy)

Zodpovídá: ředitelé / ředitelky příspěvkových organizací


7. Rámcová smlouva Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 Číslo projektu 057 – Technická pomoc ČR (kód 85) – Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 244/03/09

- schvaluje návrh Rámcové smlouvy Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 Číslo projektu 057 – Technická pomoc ČR (kód 85) – Karlovarský kraj

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje návrh Rámcové smlouvy Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 Číslo projektu 057 – Technická pomoc ČR (kód 85) – Karlovarský kraj ke schválení

Termín kontroly: 21.5.2009

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


8. Rámcová smlouva Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 Číslo projektu 058 – Technická pomoc ČR (kód 86) – Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 245/03/09

- schvaluje návrh Rámcové smlouvy Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 Číslo projektu 058 – Technická pomoc ČR (kód 86) – Karlovarský kraj

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje návrh Rámcové smlouvy Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 Číslo projektu 058 – Technická pomoc ČR (kód 86) – Karlovarský kraj ke schválení

Termín kontroly: 21.5.2009

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


9. Jmenování člena a náhradníka do Výboru České republiky pro Nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 246/03/09

- souhlasí s předloženým návrhem na jmenování člena a náhradníka do Výboru České republiky 
pro Nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013

- jmenuje Ing. Petra Navrátila řádným členem tohoto výboru a Ing. Petru Ederovou náhradníkem 
do tohoto výboru

Termín kontroly: 21.5.2009

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


10. Datový list Technické pomoci Cíl 3 Svobodný stát Sasko – Česká republika

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 247/03/09

- schvaluje návrh Datového listu Technické pomoci Cíl 3 Svobodný stát Sasko – Česká republika 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje návrh Datového listu Technické pomoci Cíl 3 Svobodný stát Sasko – Česká republika ke schválení

Termín kontroly: 21.5.2009

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


11. Nominace do Regionálního řídícího výboru (OP Cíl 3 ČR - Bavorsko) a Lokálního řídícího výboru (OP Cíl 3 ČR - Sasko) pro plánovací období 2007 - 2013 – změna na pozici náhradníka

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 248/03/09

- ruší předchozí usnesení - nominaci do Regionálního řídícího výboru a do Lokálního řídícího výboru 
za Krajský úřad Karlovarského kraje:
	Ing. Petra Ederová - řádný člen
	Jaroslav Sobotka, DiS. - náhradník


- schvaluje následující nominaci do Regionálního řídícího výboru a do Lokálního řídícího výboru 
za Krajský úřad Karlovarského kraje:
	Ing. Petra Ederová - řádný člen

-     Bc. Filip Degl - náhradník 
Termín kontroly: 21.5.2009

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


12. Schválení finančního krytí projektu „Clara II“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 249/03/09

- souhlasí 
a) s partnerstvím Karlovarského kraje v projektu ,,Clara II“ podávaného v rámci Programu Cíl 
3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Clara II“ ve výši max. 9.500.000,- Kč, tzn. 100% celkových uznatelných nákladů projektu
c) s vlastním spolufinancováním projektu ve výši max. 950.000,- Kč, tzn. 10% celkových uznatelných nákladů projektu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o spolupráci kooperačních partnerů“ 
a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu ,,Clara II“ podávaného do Programu Cíl 3/Ziel 
3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) partnerství Karlovarského kraje v projektu ,,Clara II“ podávaného v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
b) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Clara II“ ve výši max. 9.500.000,- Kč, tzn. 100% celkových uznatelných nákladů projektu
c) pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o spolupráci kooperačních partnerů“ a dalších relevantních dokumentů projektu ,,Clara II“ podávaného v rámci  Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 
d) vlastní spolufinancování projektu ,,Clara II“ ve výši 950.000,- Kč, tzn. 10% celkových uznatelných výdajů projektu

Termín kontroly: 4.6.2009

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


13. Partnerská smlouva k projektu „Ekocentrum Karlovy Vary“ mezi Karlovarským krajem 
a Městem Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 250/03/09

- schvaluje partnerskou smlouvu k projektu „Ekocentrum Karlovy Vary“ mezi Karlovarským krajem 
a Městem Karlovy Vary

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy
Termín kontroly: 23.4.2009 

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


14. Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 
pro období od 1.1.2009 do 30.6.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 251/03/09

- souhlasí se schválením rozsahu základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro období od 1.1.2009 do 30.6.2009 ve výši 162.253.000,- Kč (slovy: jednostošedesátdvamiliónydvěstě padesáttřitisícekorunčeských) k zabezpečení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní a veřejnou linkovou dopravou (včetně žákovského jízdného) dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro období od 1.1.2009 do 30.6.2009 ve výši 162.253.000,- Kč (slovy: jednostošedesátdvamiliónydvěstěpadesáttřitisícekorunčeských) k zabezpečení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní a veřejnou linkovou dopravou (včetně žákovského jízdného) dle návrhu

Termín kontroly: 21.5.2009

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 252/03/09

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje Petru Želechovskému ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly:  21.5.2009

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 253/03/09

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému ve výši uvedené v důvodové zprávě s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 21.5.2009

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

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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 254/03/09

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., Ing. Václavu Černému ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 21.5.2009 

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


18. Příprava zadávacích řízení na dodavatele stavebních prací na akce „Oprava povrchu silnice III/2117 Mariánské Lázně – Kladská I. úsek“, „Oprava povrchu silnice II/210 průtah Sokolov, Kraslická“, „Oprava vozovky na silnici III/20811 Kolová“ a „Lesík – statické zajištění havarijního stavu kraje vozovky 2. etapa – 1. část“.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 255/03/09

- schvaluje, aby v rámci zadání veřejných zakázek „Oprava povrchu silnice III/2117 Mariánské Lázně – Kladská, I. úsek“ a „Oprava povrchu silnice II/210 průtah Sokolov, Kraslická“ byli výzvami obesláni tito potencionální dodavatelé:
	BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň - Litice
	STRABAG a.s., oblast ZÁPAD, Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary
	SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod DS ZÁPAD, Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
	SSŽ a.s., oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
	ALGON Plus, a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb


- jmenuje členy hodnotící komise a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka
pro výše uvedené veřejné zakázky:
1. člen: Václav Jakubík                    1. náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
2. člen: Josef Vaněk               	2. náhradník: Ing. Tomáš Brtek
3. člen: Ing. Bohuslav Schneider     	3. náhradník: František Malár                      
4. člen: Ing. Petr Šťovíček               4. náhradník: Irena Kroftov￡Irena Kroftová
5. člen: Jaromír Laštovka		5. náhradník: Jaroslav Brom                     
6. člen: Miroslava Vanišová            	6. náhradník: Jitka Markusov￡Jitka Markusová

- schvaluje, aby v rámci zadání veřejné zakázky „Oprava vozovky na silnici III/20811 Kolová“ byli výzvou obesláni tito potencionální dodavatelé:
	Baltom s.r.o., Minkovická 91, 463 12  Liberec
	SSŽ a.s., oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
	SAT s.r.o., Mírová 284/26, 417 03 Dubí
	STRABAG a.s., oblast ZÁPAD, Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary
	Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 37, 690 02 Břeclav


- jmenuje členy hodnotící komise a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka
pro veřejnou zakázku „Oprava vozovky na silnici III/20811 Kolová“:
1. člen: Josef Murčo                         1. náhradník: Petr Kuliš
2. člen: Josef Vaněk               	2. náhradník: Ing. Tomáš Brtek
3. člen: Ing. Bohuslav Schneider     	3. náhradník: František Malár                      
4. člen: Ing. Petr Šťovíček               4. náhradník: Irena Kroftov￡Irena Kroftová
5. člen: Jaroslav Brom                     	5. náhradník: Jaromír Laštovka
6. člen: František Koller            	6. náhradník: Eva Janíčková

- schvaluje, aby v rámci zadání veřejné zakázky „Lesík – statické zajištění havarijního stavu kraje vozovky 2. etapa – 1. část“ byli výzvou obesláni tito potencionální dodavatelé:
	VIDEST s.r.o., Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary (zasílatelská adresa: Mostecká 50, 362 32 Otovice)
	ALGON a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb

KANOV s.r.o., Závodní 196, 360 06 Karlovy Vary
	TIMA s.r.o., Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary
THERMIA - BAU, a.s., Česká 1, 360 18 Karlovy Vary
	BAU-STAV a.s., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary

- jmenuje členy hodnotící komise, a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka, 
pro veřejnou zakázku „Lesík – statické zajištění havarijního stavu kraje vozovky 2. etapa – 
1. část“:
1. člen: Ing. Eva Valjentová            1. náhradník: Petr Kuliš
2. člen: Josef Vaněk               	2. náhradník: Ing. Tomáš Brtek
3. člen: Ing. Bohuslav Schneider     	3. náhradník: František Malár                      
4. člen: Ing. Petr Šťovíček               4. náhradník: Irena Kroftov￡Irena Kroftová
5. člen: Jaroslav Brom                     	5. náhradník: Jaromír Laštovka
6. člen: Eva Janíčková            	6. náhradník: Jan Valenta

Termín kontroly: 23.4.2009

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


19. Schválení podání žádosti o provedení změnového řízení v rámci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 256/03/09

- schvaluje podání žádosti o provedení změnového řízení v rámci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 za účelem zajištění předfinancování projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“

Termín kontroly: 21.5.2009

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


20. Schválení investičního záměru k projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ předfinancovávaného ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 257/03/09

- schvaluje investiční záměr k projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“, který by měl být v roce 2009 předfinancováván z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
Termín kontroly: 21.5.2009

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


21. Provozní plán KSÚSK KK, p.o. na rok 2009 – změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 258/03/09

- bere na vědomí  předloženou změnu provozního plánu č. 1 Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. na rok 2009, přičemž se celkové předpokládané zdroje snižují z částky             1 489 889 tis. Kč na částku 1 208 139 tis. Kč, tj. o částku  281 750 tis. Kč

- bere na vědomí snížení zdrojů v investičním fondu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. na rok 2009, z částky 1 179 686 tis. Kč na částku 897 424 tis. Kč, tj. o částku 282 262 tis. Kč, přičemž se zvýšil zůstatek investičního fondu k 31.12.2008 z částky 1 364 tis. Kč na částku 
13 590 tis. Kč, tj. o 12 226 tis. Kč, snížily se zdroje čerpání úvěrů z částky 429 100 tis. Kč na částku 
278 600 tis. Kč, tj. o 150 500 tis. Kč a snížily se zdroje dotace EU z částky 373 169 tis. Kč na částku 229 181 tis. Kč, tj. o 143 988 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu:
	snižuje se čerpání zdrojů na splátky investičních úvěrů z částky 447 672 tis. Kč           na částku 303 684 tis. Kč, tj. o 143 988 tis. Kč
	snižuje se čerpání zdrojů na investice do silniční sítě z částky 653 100 tis. Kč              na částku 513 500 tis. Kč, tj. o  139 600 tis. Kč
	zvyšuje se rezerva z částky  6 211 tis. Kč na částku 7 537 tis. Kč, tj. o 1 326 tis. Kč


- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. zapracovat změny                       do Provozního plánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. na rok 2009 
Termín kontroly: 21.5.2009

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


22. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 259/03/09

- bere na vědomí předloženou Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část v období od 4.10.2007 do 6.3.2009

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


23. Letiště Karlovy Vary s.r.o. –  souhlas s uzavřením podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 260/03/09

- souhlasí s uzavřením podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodními společnostmi dle návrhu
Termín kontroly: 7.5.2009

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


24. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-14/2008 na Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 261/03/09

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo dne 21.11.2008 Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-14/2009 v rámci OP LZZ na projekt Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00025

- prohlašuje, že jako orgán příjemce dotace byla rada seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS22-14/2009 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP LZZ 
na Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb  v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00025  

- souhlasí 

a) s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 
OPLZZ-ZS22-14/2009 v rámci OP LZZ na projekt Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00025
b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje 
o příjemci dotace a jeho projektu v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu OP LZZ   

- ukládá 

a) odboru sociálních věcí a Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-14/2009 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP LZZ na Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní 
z pohledu uživatele“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00025
b) odboru sociálních věcí informovat 2x ročně Radu Karlovarského kraje o průběžném plnění projektu „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní 
z pohledu uživatele“

Termín kontroly: 13.8.2009 

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


25. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice 
č. III/20517 včetně pozemkové parcely č. 222  v k. ú. Vladořice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 262/03/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 222 o výměře 666 m2 včetně stavby silnice č. III/20517 v k. ú. Vladořice a obci Žlutice formou smlouvy o uzavření  budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Žlutice, se sídlem Velké náměstí 177, 364 52 Žlutice, IČ 00255181, zastoupeným starostou města Ing. Jaroslavem Vojtou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 22.4.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Žlutice. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace podá žádost 
o vyřazení silnice č. III/20517 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.

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

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

Termín kontroly: 13.8.2009

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


26. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice 
č. III/20518 včetně pozemkové parcely č. 282 v k. ú. Kolešov u Žlutic

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  263/03/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 282 o výměře 
3277 m2 včetně stavby silnice č. III/20518 v k. ú. Kolešov u Žlutic a obci Pšov formou smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Pšov, se sídlem Pšov 48, 364 52 Žlutice, IČ 00254941, zastoupenou starostkou obce paní Helenou Šmidmajerovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 22.4.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Obce Pšov. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. III/20518 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.

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

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

Termín kontroly: 13.8.2009

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

27. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 264/03/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 1165/7 o výměře 49 m2, č. 1165/8 o výměře 148 m2, č. 1165/9 o výměře 83 m2, č. 1165/10 o výměře 34 m2, č. 1165/11 o výměře 30 m2, č. 1165/12 o výměře 814 m2 a č. 1165/13 o výměře 12 m2, vše v k. ú. a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská ul. 155/3, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČ 002540610, zastoupené starostou města panem Zdeňkem Králem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 22.4.2009, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 1165/14 o výměře 10 m2, č. 1227/1 o výměře 203 m2, č. 1227/2 o výměře 92 m2 
a č. 1227/3 o výměře 220 m2, vše v k. ú. a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská ul. 155/3, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČ 002540610, zastoupené starostou města panem Zdeňkem Králem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Mariánské Lázně do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 13.8.2009

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

28. 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 265/03/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 2638 v k. ú. Hroznětín a k silničnímu pozemku p. č. 687 v k. ú. Ruprechtov u Hroznětína, silnice č. III/22129 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1097-66/2007 ze dne 3.6.2007 a č. 94-66/2007 ze dne 28.5.2007 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 9.282,- 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. 6516/5 v k. ú. Kraslice, silnice 
č. III/21012 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1742-3459/2007 ze dne 19.6.2007 (umístění inženýrských sítí – NTL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
26.061,- Kč dle platných předpisů jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí pro rok 2000 

- 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:  13.8.2009

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

29. Zrušení části usnesení č. RK 507/06/08 ze dne 23.6.2008 - 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 266/03/09

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 507/06/08 ze dne 23.6.2008 ve znění:
 - schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 685/1 a č. 808 v k. ú. Dolní Rychnov, silnice č. III/21026 ve prospěch společnosti Telefonica O2 Czech Republik, a.s., dle polohopisného plánu (umístění inženýrských sítí – telekomunikační vedení do silničního pozemku) a to za celkovou jednorázovou úhradu 12.450,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

Zbývající části usnesení č. RK 507/06/08 ze dne 23.6.2008 se nemění.       

Termín kontroly:  13.8.2009

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


30. Zrušení části usnesení č. RK 964/12/08 ze dne 4.12.2008 - 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 267/03/09

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 964/12/08 ze dne 4.12.2008 ve znění:
- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p. č. 1795/1 v k.ú. Krajková, silnice 
č. III/21033 ve prospěch paní Lenky Richterové, dle geometrického plánu č. 431-5979/2007 ze dne 19.2.2007 (umístění inženýrských sítí – přípojka kanalizace), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

Zbývající části usnesení č. RK 964/12/08 ze dne 4.12.2008 se nemění.       

Termín kontroly: 13.8.2009

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





31. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
v k. ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 268/03/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 411/1 o výměře cca 45 m2, č. 453/2 o výměře cca 500 m2, č. 457 o výměře cca 
277 m2, č. 459 o výměře cca 180 m2, č. 464 o výměře cca 21 m2, č. 491/1 o výměře cca 661 m2, č. 510 
o výměře cca 500 m2, č. 513 o výměře cca 40 m2, č. 587/1 o výměře cca 3 m2, č. 588/1 o výměře cca 
5 m2, č. 588/2 o výměře cca 74 m2 a č. 591 o výměře cca 302 m2, vše v k. ú. Olšová Vrata,  formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Městem Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 21, 
PSČ 361 20, IČ 00254657, zastoupeným primátorem města Ing. Wernerem Hauptmannem (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 bude stanovena v souladu s předpisy pro oceňování majetku dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a dle platné prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR podle stavu ke dni vypracování znaleckého posudku, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 180 dnů od okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby „Dopravní napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary a budoucí komunikace R6“ dle skutečného provedení uvedené stavby a dle geometrického plánu, který bude 
za tímto účelem zpracován.

- 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

- zrušuje usnesení č. RK 794/10/08 ze dne 2.10.2008 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 313/12/08 ze dne 18.12.2008 

Termín kontroly: 13.8.2009

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


32. Prominutí pohledávky za povinným P.A.W. Invest Groupe s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 269/03/09

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky za povinným P.A.W. Invest Groupe s.r.o., se sídlem Děčín IV., Čs. mládeže 19, IČ 25 03 19 70, ve výši 4.000,-- Kč

Termín kontroly: 13.8.2009

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


33. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – 4 ks sanitních vozidel  ve správě  příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 270/03/09
- schvaluje prodej movitého majetku – 4 ks sanitních vozidel typu VW Transporter, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací jako prodávajícím na jedné straně a fyzickou osobou panem Janem Kubašem, bytem Hájek 90, Ostrov, jako kupujícím na straně druhé, za celkovou cenu 20.000,- Kč, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem ve výši 8.000,- Kč. Finanční prostředky ve výši 28.000,- Kč, získané prodejem, budou odvedeny do rozpočtu kraje.

Termín kontroly: 21.5.2009
  
Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,        p.o.


34. Rozhodnutí o žádosti o ponechání finančních prostředků z prodeje movitého majetku příspěvkové organizaci – Střední průmyslová škola Loket

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


35. Nájem hraničních přechodů Hraničná, Aš

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


36. Uzavření dodatků č. 12 smlouvě o pojištění majetku č. 0005430054, č. 13 ke smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657, č. 13 ke smlouvě o havarijním pojištění vozidel č. 0005430089, č. 6 ke smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu profesní 
č. 0005430070

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 271/03/09

- schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o pojištění majetku č. 0005430054, č. 13 ke smlouvě 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657, č. 13 ke smlouvě 
o havarijním pojištění vozidel č. 0005430089, č. 6 ke smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu profesní č. 0005430070

Termín kontroly: 7.5.2009

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


37. Dodatek č. 1 pojistné smlouvy č. 0012342351 „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Karlovarského kraje a jím zřizovaných organizací“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 272/03/09

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 0012342351 „Pojištění majetku a odpovědnosti 
za škody Karlovarského kraje a jím zřizovaných organizací“

- pověřuje vedoucího Majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje podepisovat pojistné smlouvy, jejichž uzavření bude vyplývat z pojistné smlouvy č. 0012342351 „Pojištění majetku 
a odpovědnosti za škody Karlovarského kraje a jím zřizovaných organizací“
Termín kontroly: 7.5.2009

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


38. Pronájem kanceláře č. 205 v budově č. p. 357

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 273/03/09

- schvaluje pronájem kanceláře č. 205 o výměře 17,5 m2 ve druhém nadzemním podlaží v budově „B“ č.p. 357 v Karlových Varech, k. ú. Dvory, nájemci Česká centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace za nájemné ve výši 60,- Kč/m2/měsíc (tj. 720,- Kč/m2/rok) bez služeb, včetně vybavení kancelářským nábytkem plus služby ve výši 52,- Kč/m2/měsíc (tj. 624,- Kč/m2/rok). Nájemní smlouva bude uzavřena s 6 měsíční výpovědní lhůtou. 

Termín kontroly: 23.4.2009

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


39. Návrh na podání platebního rozkazu proti Romskému občanskému sdružení – Karlovy Vary  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 274/03/09

- schvaluje podání žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu proti Romskému občanskému sdružení - Karlovy Vary

- ukládá odboru majetkoprávnímu krajského úřadu v souladu s tímto usnesením zajistit vypracování žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu, předložit ji k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje 
a zajistit samotné podání žaloby

Termín kontroly: 25.6.2009

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


40. Teze zdravotní politiky Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 275/03/09

- schvaluje „Teze zdravotní politiky Karlovarského kraje“

Zodpovídá: MUDr. Berenika Podzemská, uvolněná členka zastupitelstva


41. Přijetí opatření na základě výsledku inspekční činnosti provedené v příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 276/03/09

- bere na vědomí inspekční zprávu Karlovarského inspektorátu České školní inspekce č. j. ČŠI-313/08-05 ze dne 10. prosince 2008 o výsledku inspekční činnosti provedené v příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Loket a oznámení ředitelky příspěvkové organizace o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků č. j. 13/01/09 ze dne 14. ledna 2009 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket konkretizovat a doplnit přijatá opatření ke zjištěným nedostatkům a následně vypracovat zprávu o jejich plnění

- schvaluje odejmutí osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket s účinností od 1. dubna 2009 ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto usnesení a realizovat úkoly spojené s odejmutím osobního příplatku

Termín kontroly: 24.9.2009

Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže    a tělovýchovy 
Ing. Dana Krulišová, ředitelka příspěvkové organizace


42. Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola 
a střední odborné učiliště Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 277/03/09

- schvaluje poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek u příležitosti životního výročí ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměny
Termín kontroly: 23.4.2009

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


43. Jmenování členů konkursních komisí na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových organizací Gymnázium Sokolov a Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 278/03/09

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov ve složení:
předseda komise:	Mgr. Monika Šperglová
pověřená zastupováním vedoucího Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
	členové komise:	PaedDr. Vratislav Emler
uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství – člen určený zřizovatelem
Mgr. Martin Havel
náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
RNDr. Zdeněk Papež
ředitel příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Jaroslav Šafránek
ředitel Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
PaedDr. Milan Hric
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov
Mgr. Vladimír Vlček
člen školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Sokolov

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov ve složení:
předseda komise:	Mgr. Monika Šperglová
	pověřená zastupováním vedoucího Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
	členové komise:	PaedDr. Vratislav Emler
uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství – člen určený zřizovatelem
Mgr. Martin Havel
náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
RNDr. Zdeněk Papež
ředitel příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Jaroslav Šafránek
ředitel Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
Mgr. Martina Fenclová
	pedagogický pracovník příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Stanislav Pochman
člen školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

- pověřuje Mgr. Evu Maršíkovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise 
na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov

- pověřuje Mgr. Evu Poučkovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise 
na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související se jmenováním členů konkursních komisí

Termín kontroly: 24.9.2009 

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


44 a) Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



44 b) Žádost o stažení návrhu na vyvlastňovací řízení – k. ú. Královské Poříčí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 279/03/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení stažení návrhu 
na vyvlastňovací řízení podaného Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací v souvislosti s realizací stavby: „Silnice III/00630 Královské Poříčí – Sokolov, Těšovice“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky ke stažení návrhu na vyvlastňovací řízení a pověřit jej podpisem tohoto návrhu

Termín kontroly: 13.8.2009

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


44 c) „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 
„Nízkoprahové denní centrum pro okres Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 280/03/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Nízkoprahové denní centrum pro okres Karlovy Vary“. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka jediného uchazeče Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411 s nabídkovou cenou 2.535.000,- Kč.  

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Armáda spásy v ČR s nabídkovou cenou 2.535.000,- 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


44 d) „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ – zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Domy 
na půl cesty pro okres Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 281/03/09

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Domy na půl cesty pro okres Cheb“

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
44 e) „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 Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 282/03/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro okres Karlovy Vary“. Jako jediná byla vyhodnocena nabídka uchazeče Člověk v tísni, 
o. p. s., Sokolská 18, 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. 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


44 f) Neupotřebitelný movitý majetek kraje, jeho likvidace prodejem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 283/03/09

- schvaluje návrh Likvidační komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem, naložit s movitým majetkem kraje, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje - osobním automobilem – Škoda Fabia 1,4 RZ  1K0 92-36 tak, že bude bezúplatně převeden příspěvkové organizaci Pedagogicko-psychologické poradně Cheb. Osobní automobily Škoda Octavia 1,9 TDI, RZ 1K4 67-62 
a Škoda Octavia 1,6i SR combi, RZ KVM 71-58 budou prodány cizí osobě prostřednictvím autobazaru 
za cenu v daném místě a čase obvyklou.

Termín kontroly:   21.5.2009

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


44 g) Marie Krejčová proti žalovanému Karlovarskému kraji ve věci náhrady nemajetkové újmy  - prominutí úhrady nákladů řízení pro případ zpětvzetí žaloby žalobkyní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 284/03/09

- bere na vědomí informaci o žádosti žalobkyně, zda by ze strany Karlovarského kraje byla vůle žalobkyni při zpětvzetí žaloby prominout úhradu nákladů řízení

- souhlasí s tím, že v případě zpětvzetí žaloby žalobkyní zamítne prominutí úhrady nákladů řízení a bude je požadovat v plné výši

Termín kontroly: 4.6.2009

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

44 h) Souhlas s trvalým záborem části pozemkové parcely č. 3076/5 v k. ú. Toužim – projekt Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 285/03/09

- souhlasí s trvalým záborem části pozemkové parcely č. 3076/5 v k. ú. Toužim, pro účely podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, oblast podpory 2.2. Souhlas se vydává na období realizace a udržitelnosti projektu, tj. min. 5 let od finančního ukončení projektu „Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad, Toužim“

Termín kontroly: 13.8.2009

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


44 i) Smlouva o poskytování reklamní a propagační činnosti mezi Karlovarským krajem a Moser, a. s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 286/03/09

- schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování reklamní a propagační činnosti mezi Karlovarským krajem a Moser, a. s. dle návrhu

Termín kontroly: 23.4.2009

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


44 j) Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 2. pololetí 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 287/03/09

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace Ing. Petra Uhříčka ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 21.5.2009 

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


44 k) Smlouva o zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 288/03/09

- revokuje své usnesení č. RK 235/03/09 ze dne 9.3.2009

- schvaluje uzavření smlouvy o Zastupování Karlovarského kraje v Bruselu s firmou BNF Group, s.r.o. se sídlem Hlávkova 648/8 Brno, Stránice dle návrhu
Termín kontroly: 23.4.2009
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí kanceláře hejtmana



