Usnesení z 25. jednání RKK dne 23.4.2009
23.4.2009		Strana 1 (celkem 38)
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 25. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. dubna 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:13 do 10:20 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil (od 8:30 hod.), Mgr. Borka, 
MUDr. Podzemská, Ing. Valjentová, p. Čermák (od 8:50 hod.), Ing. Bradáč 
(do 9:05 hod.)  (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 
Omluveni:		PaedDr. Emler
Přizvaní:		Ing. Divišová
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 23.4.2009		RK 335/04/09
  2. 	 Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje				RK 336/04/09
  3. 	  	Jmenování členů Energetické komise Rady Karlovarského kraje			RK 337/04/09
  4.    	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 338/04/09
          oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
     se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – Dodatek ke 
     Smlouvě o realizaci grantového projektu
  5.     	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 339/04/09
         	oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
         	v Karlovarském kraji“ – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
  6.	Globální grant „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“, 		RK 340/04/09
Oblast podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost - schválení 2. kola výzvy
  7.	Globální grant „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 		RK 341/04/09
speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 
1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - schválení 
2. kola výzvy
  

  8.	Globální grant „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 		RK 342/04/09	
v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost - schválení 2. kola výzvy
  9.	Statut výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího 	RK 343/04/09
subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 2. kola 
výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
10.	Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2009 	RK 344/04/09
do 31.3.2009
11.	Rozpočtové změny								RK 345/04/09
12.	Schválení objemu prostředků na platy pro příspěvkovou organizaci Střední 	RK 346/04/09
lesnická škola Žlutice  
13.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 347/04/09
pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Cheb  
14.	Změna účelu použití investičního příspěvku – První české gymnázium 		RK 348/04/09
v Karlových Varech
15.	Poskytnutí neinvestičního příspěvku – Střední průmyslová škola Ostrov		RK 349/04/09
16.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov 	nepřijato
pro seniory v Hranicích
17.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov 	nepřijato
pro seniory v Chebu
18.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Krajské 	nepřijato
muzeum Karlovarského kraje
19.	Zpracování studie proveditelnosti technologických center Karlovarského 		staženo
kraje
20.	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Územní studie horských 		RK 350/04/09
oblastí Karlovarského kraje“
21.	Jmenování člena a náhradníka do Monitorovacího výboru SROP			RK 351/04/09
22.	Návrh zřízení železniční zastávky Velký Luh obec				RK 352/04/09
23.	Schválení Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 		RK 353/04/09
nákladů s ní souvisejících v rámci realizace projektu DT Mariánské Lázně 
uzavírané mezi Karlovarským krajem a RWE Distribuční služby, s.r.o.
24.	Příprava zadávacích řízení na dodavatele služeb na akce „Projektová 		RK 354/04/09
dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu: II/221 Silniční obchvat 
Hroznětín“, „Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení na stavbu: II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov“ a „Projektová 
dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu: II/214 Jihovýchodní 
obchvat Cheb“ 
25.	Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 		RK 355/04/09 
dopravní infrastruktury na rok 2009 na předfinancování projektu „Rozvoj 
dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ 
spolufinancovaného Evropskou unií
26.	Provozní plán KSÚS KK, p. o., na rok 2009 – změna č. 2 				RK 356/04/09
27.	4. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 		RK 357/04/09
dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“



28.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK 358/04/09
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ – schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Azylové domy pro jednotlivce pro 
okres Karlovy Vary“
29.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK 359/04/09
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ – ukončení Příkazní smlouvy 
č. 266/2008 a schválení návrhu smlouvy o spolupráci
30.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Oprava střechy 		RK 360/04/09
hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“
	Schválení formy zadávacího řízení
	Schválení subjektů k obeslání výzvou

Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
31.	„DD Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“					RK 361/04/09
	schválení změny parametrů v dotaci akce e. č. 113 313 3201 
– dotace MPSV
	schválení dispozičních změn II. a III. NP pavilonu B dle projektové 
dokumentace

schválení změny zálohování evakuačního výtahu – vybudování 
centrálního náhradního zdroje
32.	Postup při plnění přechodných ustanovení zákona o sociálních službách		RK 362/04/09
33.	Žádost o prodej/směnu části pozemku p. č. 1976 za část p. č. st. 2016, 		RK 363/04/09
dohoda o provedení stavebních úprav – ELLEN spa resort s.r.o.
34.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební 	staženo
parcely č. 330/8, č. 330/9 a č. 330/10 v k.ú. Všeborovice
35.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 364/04/09
– pozemkové parcely v k.ú. Skalná a k.ú. Starý Rybník
36.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 365/04/09
– pozemkové parcely č. 2299/18 a č. 2299/26 v k.ú. Cheb
37.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK 366/04/09
pozemkové parcely č. 1880/1 v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi
38.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK 367/04/09
pozemkové parcely č. 1980 v k.ú. Stanovice
39.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK 368/04/09
pozemkové parcely  č. 72/2 v k.ú. Merklín u Karlových Var
40.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK 369/04/09
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku 
Karlovarského kraje
41.	Souhlas s memorandem o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra České 		staženo
republiky, Asociací krajů České republiky a Svazem měst a obcí 
České republiky
42.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		RK 370/04/09
příspěvkovým organizacím
43.	Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 o poskytnutí dotace 		RK 371/04/09
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
44.	Smlouvy o partnerství na projekt „Konference cestovního ruchu a lázeňství“	RK 372/04/09
45.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Vyhotovení fotografií exteriérů, interiérů 	RK 373/04/09
a cenných exponátů muzeí a galerií v rámci projektu Prezentace kulturního 
dědictví kraje“, evidenční č.: 003/2009, uzavřené dne 9.1.2009
46.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky 		RK 374/04/09
a Smlouvy o dílo na akci: „Vyhotovení fotografií s autorskými právy 
v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ 
47.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 375/04/09
„Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu Vizuální prezentace 
Karlovarského kraje“ 
48.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Tipy na výlety v Karlovarském kraji“, 	RK 376/04/09
uzavřené dne 11.12.2008, vedené pod evidenčním číslem VZ 134/2008  
49.	Odměna řediteli příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná 		RK 377/04/09
služba Karlovarského kraje za II. pololetí roku 2008
50. 	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků 		RK 378/04/09
ve zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje
51.	Pracovní tým určený ke zpracování koncepce zdravotnictví kraje			RK 379/04/09
52.	Smlouva o poskytnutí právních služeb v rámci přenesené působnosti 		RK 380/04/09
- územní znalecké komise
53.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 381/04/09
nemocnice a.s.: prověření dotace města Cheb na nákup lékařských přístroj
54.	Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost 	RK 382/04/09
škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
55.	Přijetí opatření na základě výsledku státní kontroly provedené Českou školní	RK 383/04/09
inspekcí v příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna 
Karlovy Vary
56.	Evaluace výsledků vzdělávání - schválení dodatků ke smlouvám  			RK 384/04/09
57.	Změna ve funkcích členů školské rady středních škol, jejichž činnost 		RK 385/04/09
vykonávají příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov a Integrovaná střední škola Cheb
58.	Souhlas s uzavřením dohody o partnerství v projektu „Art centrum Galerie 4, 	RK 386/04/09
rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb“  
59.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému červenému 	RK 387/04/09
kříži, oblastnímu spolku Klatovy
60.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 	RK 388/04/09
a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 
61.	Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2009 	RK 389/04/09
62.	Vyjádření k oznámení záměru „Komunikace II/221 obchvat Hroznětína“ 		RK 390/04/09
podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí  
63a)   Program rozvoje venkova - regionální kritéria					RK 391/04/09
63b)   Schválení Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zpracování projektové 			RK 392/04/09
          dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby „Stavba 02-03 
          – Dopravní terminál Mariánské Lázně – projektová příprava“ (Rekonstrukce 
          Nádražního náměstí Mariánské Lázně)
63c)   Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.5.2009 	RK 393/04/09
(mimo řádný termín)									
63d)   Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.5.2009		RK 394/04/09
          (mimo řádný termín)
63e)	 Vyslovení zániku mandátů členů Zastupitelstva Karlovarského kraje		RK 395/04/09
63f)    Jmenování ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 	RK 396/04/09
           Karlovarského kraje, příspěvková organizace a stanovení jeho platu
63g)   Smlouva o partnerství na projekt „Revitalizace kláštera Teplá“ 			RK 397/04/09
63h)   Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2008 – 2012 	RK 398/04/09
63i)	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Tisk a distribuce informačního 	RK 399/04/09
zpravodaje pro občany Karlovarského kraje
63j)	Schválení smlouvy o provedení auditu smluvních vztahů Karlovarského kraje	RK 400/04/09
	s dodavateli



63k)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 401/04/09
	nemocnice a.s. – úkoly pro představenstvo a dozorčí radu společnosti
63l)    Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického 		RK 402/04/09
vzdělávání Ostrov – 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
		     - Schválení mandátní smlouvy
	













          Mgr. Martin Havel, v z.		                  MUDr. Berenika Podzemská v. r.
                      hejtmana						ověřovatel
Karlovarského kraje




























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  MUDr. Bereniku Podzemskou
-  Mgr. Jaroslava Borku  


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 19	Zpracování studie proveditelnosti technologických center Karlovarského kraje
bod č. 34	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcely 
č. 330/8, č. 330/9 a č. 330/10 v k.ú. Všeborovice

bod č. 41	Souhlas s memorandem o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra České republiky, Asociací krajů České republiky a Svazem měst a obcí České republiky

Rozšíření programu o:

bod č. 63 a)   Program rozvoje venkova - regionální kritéria
					
bod č. 63 b)   Schválení Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební            řízení a pro provádění stavby „Stavba 02-03 – Dopravní terminál Mariánské Lázně – projektová příprava“ (Rekonstrukce Nádražního náměstí Mariánské Lázně)

bod č. 63 c)  Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.5.2009 (mimo řádný        termín)									

bod č. 63 d)	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.5.2009 (mimo řádný termín)

bod č. 63 e)   Vyslovení zániku mandátů členů Zastupitelstva Karlovarského kraje

bod č. 63 f)	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace a stanovení jeho platu

bod č. 63 g)    Smlouva o partnerství na projekt „Revitalizace kláštera Teplá“ 

bod č. 63 h)    Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2008 – 2012 

bod č. 63 i)	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje

bod č. 63 j)    Schválení smlouvy o provedení auditu smluvních vztahů Karlovarského kraje	
		          s dodavateli

bod č. 63 k)   Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – úkoly pro představenstvo a dozorčí radu společnosti

bod č. 63 l)    Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického vzdělávání Ostrov – 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
		    		- Schválení mandátní smlouvy


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.4.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 335/04/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.4.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 336/04/09

- souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 100.000,- Kč na pořádání dostihového dne
Termín kontroly: 21.5.2009
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


3. Jmenování členů Energetické komise Rady Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 337/04/09

- jmenuje členy Energetické komise Rady Karlovarského kraje na návrh předsedy komise v tomto složení:

	Ing. Milan Špička		(stavební inženýr)
	Jakub Pánik		(manažer stavební firmy)
	Josef Tvarůžek		(revizní technik – energetik)
	Josef Mráz			(zástupce odborů – ETI)
	Ing. František Štěpánek	(generální ředitel a předseda představenstva Sokolovská 

 uhelná, právní nástupce, a.s.)

- ukládá Ing. Marii Tomsové, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu, zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce
Termín kontroly: 4.6.2009
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 

4. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 338/04/09

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a Základní školou Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a Základní školou Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, dle návrhu
Termín kontroly: 25.6.2009
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


5. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 339/04/09

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem 
a Národním institutem pro další vzdělávání, dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem 
a Národním institutem pro další vzdělávání, dle návrhu
Termín kontroly: 25.6.2009
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


6. Globální grant „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - schválení 2. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 340/04/09

- schvaluje znění 2. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání“

- schvaluje zveřejnění 2. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání“

- ukládá odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 2. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání“
          
Termín kontroly: 25.6.2009
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


7. Globální grant „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - schválení 2. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 341/04/09

- schvaluje znění 2. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 – „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“

- schvaluje zveřejnění 2. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 – „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“

- ukládá odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 2. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 – „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“
             
Termín kontroly: 25.6.2009
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


8. Globální grant „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - schválení 2. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 342/04/09

- schvaluje znění 2. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“

- schvaluje zveřejnění 2. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“

- ukládá odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 2. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení“        
Termín kontroly: 25.6.2009
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat

9. Statut výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 2. kola výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 343/04/09

- schvaluje Statut výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) dle návrhu

- ruší usnesení č. RK 410/06/08 ze dne 5.6.2008

- jmenuje členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 
2. kola výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OP VK:

	předseda: 		PaeDr. Vratislav Emler (člen Rady a Zastupitelstva Karlovarského  

                                         kraje)
2.   1. místopředseda:	Ing. Radek Havlan (vedoucí odboru investic a grantových schémat)
3.   2. místopředseda: 	Mgr. Monika Šperglová (pověř. zastup. ved. odboru školství, mládeže  
a tělovýchovy)
	člen:			Mgr. Eva Kl￭mov￡Eva Klímová (zástupce Řídícího orgánu Ministerstva školství, 

                                         mládeže a tělovýchovy ČR)
	člen:			Ing. Jana Bělohoubková (zástupce odboru regionálního rozvoje)
	člen:		PhDr. Filip Lepík (zástupce Odboru školství a tělovýchovy

 				Magistrátu města Karlovy Vary)
	člen:			Mgr. Světlana Sojková (zástupce Odboru školství a kultury 

                                         Městského úřadu Sokolov)
	člen:			Mgr. Zbyněk Syrovátka (zástupce Odboru školství, tělovýchovy 
                                   a kultury Městského úřadu Cheb)
	člen:			Jana Belblová (zástupce za Úřad práce Karlovy Vary)
	člen:			Ing. Jan Mraček (zástupce Okresní hospodářské komory Cheb)

člen:			Josef Písecký (zástupce Úřadu regionální hospodářské komory Poohří
 				Sokolov)
	člen: 			Mgr. Helena Plitzová (zástupce Národního institutu pro další 

vzdělávání)
	člen: 			Mgr. Pavel Janus (zástupce regionálního školství, ředitel střední

školy)
	člen:			Mgr. Monika Preňková (zástupce regionálního školství, ředitelka 

základní školy)

Termín kontroly: 24.9.2009 Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat

10. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2009 do 31.3.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 344/04/09

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1-3/2009

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

11. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 345/04/09

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 90/2009 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 205.002,-- 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. 91/2009
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 43.465.256,63Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012.
- přesun v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 300.000,-- Kč, které byly poskytnuty z rezervy odboru na výdaje spojené s přípravou projektu.
Individuální projekt byl schválen k realizaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Rozpis příjemců je přílohou důvodové zprávy.

Rozpočtovou změnu  č. 92/2009

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 38.000,-- Kč z Odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu mezd a zákonných odvodů ve výši 
± 30.000,-- Kč a dále do odboru ekonomického na úhradu cestovních náhrad ve výši ± 8.000,-- Kč k zajištění projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektu byla schválena usnesením č. ZK 140/06/08 z 19.6.2008.

Rozpočtovou změnu č. 93/2009

- navýšení  příjmů  a  výdajů  Karlovarského  kraje  o částku  3.450,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) určené na rozmístění stopových detektorů pro vyhledávání budov s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší

Rozpočtovou změnu č. 94/2009

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční prostředky ve výši ± 133.874,-- Kč. Finanční prostředky budou použity na pořízení evakuačního rozhlasu Praesideo.

Rozpočtovou změnu č. 95/2009

- zapojení  příjmů z úroků  za období 01 – 03/2009 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  140.448,-- Kč na pokrytí výdajů projektů v rámci  Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, a to :
	Fond Technické pomoci OP VK			   1.714,63 Kč
Fond zvyšování kvality ve vzdělávání 			 69.358,52 Kč

	Fond rovné příležitosti ve vzdělávání			 29.001,--  Kč
	Fond další vzdělávání pracovníků škol			 40.373,85 Kč
             Celkem                                                                    140.448,-- Kč

Rozpočtovou změnu č.  96/2009

- zapojení příjmů z úroků z účtu Fondu Individuální projekt KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 za období 01 – 03/2009 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v  částce 20.318,34 Kč na pokrytí výdajů spojených s financováním Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“

Rozpočtovou změnu č. 97/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 552.590.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplatu platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti v období II. čtvrtletí 2009 pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 328.728.000,-- Kč, soukromé školy v částce 16.400.000,-- Kč a školy 
a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 207.462.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 98/2009 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.894.073,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k  zajištění rozvojového programu ve vzdělávání „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje  Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary  v částce 227.482,--  Kč a dále pro školy zřizované obcemi Karlovarského  kraje  ve výši 2.666.591,-- Kč (seznam příjemců je uveden 
v důvodové zprávě). 

Rozpočtovou změnu č.  99/2009

- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 18.085.416,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného územně samosprávnými celky („Hustota“) 
a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti územních samosprávných celků („Specifika“) na rok 2009“ pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 6.211.629,-- Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 11.873.787,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 100/2009

- přesun rozpočtových prostředků ve výši  ± 500.000,- Kč z rezervy  Odboru ekonomického do Odboru majetkoprávního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu nákladů spojených se správou hraničních přechodů AŠ a Hraničná .

Rozpočtovou změnu č. 101/2009

- zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií ve výši 6.817.851,10 Kč, z toho 2.915.533,--Kč na vrácení přeplatků za odvod poplatků za odběr z podzemních vod v roce 2008 a 3.902.318,10 Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům na poskytnutí investičních příspěvků na vodohospodářské  stavby  

Rozpočtovou změnu č. 102/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 25.151.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování 2. etapy rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ (čj. 4 982/2009-26) pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 3.646.000,-- Kč, soukromé školy v částce 442.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 21.063.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 103/2009

- přesun rozpočtových prostředků ve výši  ± 465.400,- Kč z Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na změnu způsobu financování provedené práce na koncepci zdravotnictví Karlovarského kraje 

Rozpočtovou změnu č.  104/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.062.108.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 675.328.000,-- Kč 
a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 386.780.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy). Jedná se o úpravu rozpočtu Karlovarského kraje na základě normativního rozpisu rozpočtu regionálního školství územně správních celků na rok 2009 stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v celkovém objemu 2.144.763.000,-- Kč, a to pod účelovým znakem 33 353 – Přímé náklady na vzdělávání. Do rozpočtu Karlovarského kraje byly zatím zapojeny prostředky na I. a II. čtvrtletí roku 2009 ve výši 1.082.655.000,-- Kč, které byly již ministerstvem zaslány. 

Termín kontroly: 21.5.2009

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


12. Schválení objemu prostředků na platy pro příspěvkovou organizaci Střední lesnická škola Žlutice  
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 346/04/09

- schvaluje závazný ukazatel – „objem prostředků na platy“ nad rámec dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 pro Střední lesnickou školu Žlutice ve výši 341.500,- Kč 

Zodpovídá: Ing. Josef Svoboda, ředitel příspěvkové organizace 


13. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Cheb  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 347/04/09

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 277.103,80 Kč pro Dětský domov Cheb

Zodpovídá: Mgr. Jana Neumannová, ředitelka příspěvkové organizace


14. Změna účelu použití investičního příspěvku – První české gymnázium v Karlových Varech
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 348/04/09

- souhlasí se změnou účelu použití investičního příspěvku ve výši 53.432,- Kč z investiční akce „Projektová dokumentace na vybudování sportovního hřiště“ na akci „Vybudování sportovního hřiště 
– I. etapa“
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


15. Poskytnutí neinvestičního příspěvku – Střední průmyslová škola Ostrov
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 349/04/09

- souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku ve výši 74.174,- Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Ostrov na úhradu nákladů souvisejících se změnou nájemní smlouvy
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


16. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov pro seniory v Hranicích
Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


17. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov pro seniory v Chebu
Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


18. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


19. Zpracování studie proveditelnosti technologických center Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


20. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Územní studie horských oblastí Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 350/04/09

- ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Územní studie horských oblastí Karlovarského kraje“ z důvodů uvedených v důvodové zprávě  

Termín kontroly: 4.6.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


21. Jmenování člena a náhradníka do Monitorovacího výboru SROP

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 351/04/09

- souhlasí s  předloženým návrhem na jmenování člena a náhradníka do Monitorovacího výboru SROP

- jmenuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana - řádným členem tohoto výboru
                Ing. Petra Navrátila – náhradníkem do tohoto výboru
Termín kontroly: 21.5.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


22. Návrh zřízení železniční zastávky Velký Luh obec

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 352/04/09

- bere na vědomí informaci o návrhu zřízení železniční zastávky Velký Luh obec

- schvaluje návrh na vybudování železniční zastávky Velký Luh obec, za předpokladu, že nebudou vůči Karlovarskému kraji uplatněny žádné požadavky na spolufinancování předmětné akce 

Termín kontroly: 4.6.2009
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


23. Schválení Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících v rámci realizace projektu DT Mariánské Lázně uzavírané mezi Karlovarským krajem a RWE Distribuční služby, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 353/04/09
- schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, uzavírané mezi Karlovarským krajem a RWE Distribuční služby, s.r.o. dle návrhu
- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících za účelem realizace projektu „Dopravní terminál Mariánské Lázně“
Termín kontroly: 21.6.2009

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


24. Příprava zadávacích řízení na dodavatele služeb na akce „Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu: II/221 Silniční obchvat Hroznětín“, „Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu: II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov“ a „Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu: II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 354/04/09

- schvaluje zadání veřejných zakázek „Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
na stavbu: II/221 Silniční obchvat Hroznětín“, „Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
a stavební povolení na stavbu: II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov“ a „Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu: II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ 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 výše uvedených veřejných zakázek byli výzvou obesláni tito potencionální dodavatelé:
	Valbek s.r.o., Středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem 

Pragoprojekt Praha a.s., Ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary
Pontika s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary
	Sudop Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
VPÚ Deco Praha, a.s., Podbabská 20/1014, 160 00 Praha 6
Pontex s.r.o., středisko Plzeň, Bělohorská 7, 301 64 Plzeň
Bohemiaplan s.r.o., Částkova 73, 326 00 Plzeň

- jmenuje členy hodnotící komise, a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka, 
pro výše uvedené veřejné zakázky:
1. člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný      1. náhradník: Josef Murčo
2. člen: Josef Vaněk                                   2. náhradník: Ing. Tomáš Brtek
3. člen: Ing. Petr Šťovíček                         3. náhradník: Irena Kroftová
4. člen: Ing. Bohuslav Schneider               4. náhradník: František Malár                      
5. člen: Jarmila Hřibová                             5. náhradník: Pavel Křížek                        
                    6. člen: Jitka Markusová                            6. náhradník: František Koller            
Termín kontroly: 9.7.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Šťovíček, zástupce statutárního orgánu Krajská správa a údržba silnic    Karlovarského kraje, p.o.


25. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 na předfinancování projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ spolufinancovaného Evropskou unií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 355/04/09

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 na předfinancování projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic 
II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ spolufinancovaného Evropskou unií a souhlasí s přijetím ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků na realizaci uvedeného projektu spolufinancovaného Evropskou unií 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 na předfinancování projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ spolufinancovaného Evropskou unií a schválit přijetí ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků na realizaci uvedeného projektu spolufinancovaného Evropskou unií
Termín kontroly: 23.7.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Šťovíček, zástupce statutárního orgánu Krajská správa a údržba silnic    Karlovarského kraje, p.o.


26. Provozní plán KSÚS KK, p. o., na rok 2009 – změna č. 2 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 356/04/09

- bere na vědomí  předloženou změnu č. 2 provozního plánu KSÚS KK, p. o. na rok 2009, přičemž se celkové předpokládané zdroje snižují z částky 1 208 139 tis. Kč na částku 1 205 239 tis. Kč, tj. o částku  
2 900 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů KSÚS KK, p. o. na rok 2009 z částky 463 442 tis. Kč na částku 468 442 tis. Kč, tj. o částku 5 000 tis. Kč, přičemž se zvyšují zdroje z prostředků investičního fondu na posílení oprav silnic z částky 68 753 tis. Kč na částku 73 753 tis. Kč, tj. o částku 5 000 tis. Kč 

- schvaluje zvýšení v čerpání neinvestičních finančních prostředků nákladů KSÚS KK, p.o. na rok  2009 z částky 463 442 tis. Kč na částku 468 442 tis. Kč, tj. o částku 5 000 tis. Kč, přičemž se zvyšují náklady na údržbu silniční sítě z částky 330 500 tis. Kč na částku 335 500 tis. Kč, tj. o 5 000 tis. Kč 

- bere na vědomí snížení zdrojů v investičním fondu KSÚS KK, p. o. na rok 2009 z částky 897 424  tis. Kč na částku 894 524 tis. Kč, tj. o částku 2 900 tis. Kč, přičemž se snížil  příspěvek zřizovatele investičního fondu  z částky 90 000 tis. Kč na částku 87 000 tis. Kč, tj. o 3 000 tis. Kč, snížily se zdroje čerpání úvěrů z částky 278 600 tis. Kč na částku 277 200 tis. Kč, tj. o 1 400 tis. Kč a navýšily se ostatní zdroje investičního fondu o částku 1 500 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu:
zvyšuje se čerpání zdrojů na údržbu silniční sítě z částky 68 753 tis. Kč na částku 
73 753 tis. Kč, tj. o 5 000 tis. Kč
snižuje se čerpání zdrojů na investice do silniční sítě z částky 513 500 tis. Kč na částku 512 100 tis. Kč, tj. o 1 400 tis. Kč
snižuje se rezerva z částky 7 537 tis. Kč na částku 1 037 tis. Kč, tj. o 6 500 tis. Kč

- souhlasí s použitím rezervního fondu KSÚS KK, p.o. ve výši 1 500 tis. Kč na posílení investičního fondu v roce 2009

- ukládá zástupci statutárního orgánu KSÚS KK, p. o. zapracovat změny do Provozního plánu KSÚS KK, p. o. na rok 2009 

Termín kontroly: 4.6.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Šťovíček, zástupce statutárního orgánu Krajská správa a údržba silnic    Karlovarského kraje, p.o.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 357/04/09
- schvaluje 4. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“ dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 4. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“ dle návrhu

Termín kontroly: 4.6.2009

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


28. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ – schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Azylové domy pro jednotlivce pro okres Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 358/04/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Azylové domy pro jednotlivce pro okres Karlovy Vary“. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče Armáda Spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411 s nabídkovou cenou 13.635.000,- Kč.

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Armáda Spásy v ČR s nabídkovou cenou 13.635.000,- Kč, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: 21.5.2009

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

29. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ – ukončení Příkazní smlouvy č. 266/2008 a schválení návrhu smlouvy 
o spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 359/04/09

- schvaluje Dohodu o ukončení Příkazní smlouvy ev. č. 266/2008 ze dne 29. 9. 2008, ve znění Dodatku č. 1, ev. č. smlouvy ze dne 29. 1. 2009 pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dohody o ukončení Příkazní smlouvy č. 266/2008 pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let    2008 - 2012“ 

- schvaluje Smlouvu o spolupráci pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“

- schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. na řízení a administraci projektu „Individuální projekt Karlovarského Kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ dle návrhu
Termín kontroly: 4.6.2009

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


30. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“
Schválení formy zadávacího řízení
	Schválení subjektů k obeslání výzvou
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 360/04/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“
 
- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“  

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“   

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: JUDr. Zuzana Blažková		- náhradník: Vladimíra Slezáková
- člen: Martin Slezák			- náhradník: Lydie Niewiaková
- člen: Karel Bína 	                          	- náhradník: Jaroslav Votík

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Keřka 			- náhradník: Ing. Radomil Gold
- člen: Ing. Zdeněk Berka	            		- náhradník: Milan Matějka 
- člen: Jan Hadrava	              		- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: Ing. Josef Malý                     		- náhradník: Václav Mleziva
- člen: PaedDr. Viera  Sikorová       		- náhradník: Jaroslava Šobrová
- člen: JUDr. Zuzana Blažková		- náhradník: Vladimíra Slezáková
- člen: Karel Bína                          		- náhradník: Jaroslav Votík

Termín kontroly: 25.6.2009

Zodpovídá: JUDr. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku, příspěvkové organizace


31. „DD Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“
schválení změny parametrů v dotaci akce e. č. 113 313 3201 – dotace MPSV
	schválení dispozičních změn II. a III. NP pavilonu B dle projektové dokumentace
schválení změny zálohování evakuačního výtahu – vybudování centrálního náhradního zdroje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 361/04/09

- schvaluje změnu parametrů pro poskytnutí dotace MPSV evid. č. ISPROFIN 113313-3201 – DD Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B:
 
Název ukazatele
Hodnota parametrů původní
Hodnota parametrů navrhovaná změna
Pokoj jednolůžkový
            10 ks
           6 ks
Pokoj dvoulůžkový
            16  ks
         18 ks

- schvaluje dispoziční změny ve II. a III. NP stavby „DD Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“ 

- schvaluje změnu zálohování evakuačního výtahu v budově pavilonu B na vybudování centrálního náhradního zdroje pro celý areál Domova pro seniory Kynšperk

- schvaluje změnu v nákladech stavby a pověřuje ředitele o zpracování žádosti o dotaci MPSV – dodatek k dotaci č. 113 313 3201 – DD Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B
Termín kontroly: 25.6.2009
Zodpovídá:  Ing. V￡clav JaklVáclav Jakl, ředitel Sociálních služeb, příspěvkové organizace


32. Postup při plnění přechodných ustanovení zákona o sociálních službách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 362/04/09

- schvaluje Manuál odboru sociálních věcí – Postup při plnění přechodných ustanovení zákona 
o sociálních službách – konec přechodného tříletého období, s účinností od 1.5.2009

Termín kontroly: 17.12.2009
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 363/04/09

- schvaluje zamítnutí žádosti společnosti ELLEN spa resort s.r.o., se sídlem Zahradní 458/7, 360 01  Karlovy Vary, IČ 26 34 69 96, o směnu části pozemku p. č. 1976 za část pozemku p. č. st. 2016, vše v k.ú. Karlovy Vary

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 1976 v k.ú. Karlovy Vary

- schvaluje Dohodu o provedení stavebních úprav, dle návrhu

- schvaluje přijetí účelového daru ve výši 300.000,-- Kč na vybavení školy
Termín kontroly: 9.7.2009

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



34. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcely č. 330/8, 
č. 330/9 a č. 330/10 v k.ú. Všeborovice

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


35. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Skalná a k.ú. Starý Rybník

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 364/04/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 1733/2 o výměře 
323 m2 a č. 2235 o výměře 501 m2 v k.ú. a obci Skalná a pozemkovou parcelu č. 572/9 o výměře 25 m2 v k.ú. Starý Rybník a obec Skalná formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Skalná, se sídlem Sportovní 9, 351 34 Skalná, IČ 00254231, zastoupeným starostou města Ing. Radomilem Goldem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 25.5.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Skalná

- 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 darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  13.8.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Šťovíček, zástupce statutárního orgánu Krajské správy a údržby silnic     Karlovarského kraje, p.o.


36. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 2299/18 a č. 2299/26 v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 365/04/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 2299/18 o výměře 
266 m2 a č. 2299/26 o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Cheb formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb, IČ 253979, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 25.5.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Cheb

- 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 darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  13.8.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Šťovíček, zástupce statutárního orgánu Krajské správy a údržby silnic  Karlovarského kraje, p.o.


37. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1880/1 v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 366/04/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1880/1 o výměře 111 m2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 97-260/2008 z původní pozemkové parcely č. 1880/1 a označena jako její díl „a“ v k.ú. Dobrá Voda 
u Toužimi a obci Toužim, formou darovací smlouvy mezi Městem Toužim se sídlem Sídliště 428, PSČ 364 20 Toužim, IČ 00255076, zastoupeným starostou města Antonínem Vránou (jako dárce straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Města Toužim do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly:  13.8.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Šťovíček, zástupce statutárního orgánu Krajské správy a údržby silnic   Karlovarského kraje, p.o.
                     

38. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1980 v k.ú. Stanovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 367/04/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1980 o výměře 213 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 328-73/2004 z původní pozemkové parcely č. 1980 a označena jako její díl „a“ v k.ú. a obci Stanovice, formou darovací smlouvy mezi Obcí Stanovice se sídlem Stanovice č.p. 44, PSČ 360 01 Stanovice, IČ 00254975, zastoupenou starostou obce panem Ladislavem Kocourkem (jako dárce straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Obce Stanovice do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly:  13.8.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Šťovíček, zástupce statutárního orgánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
                     

39. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely  
č. 72/2 v k.ú. Merklín u Karlových Var

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 368/04/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 72/2 o výměře 1416 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 311-32/2009 z původní pozemkové parcely č. 72/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 72/4 v k.ú. Merklín u Karlových Var a obci Merklín, včetně všech součástí a příslušenství, formou kupní smlouvy mezi společností KALESPOL REALITY s.r.o. se sídlem Stříbro, Plzeňská 250, PSČ 349 11, 
IČ 28045297, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Františkem Kaslem, ml. (jako prodávající straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 283.200,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví společnosti KALESPOL REALITY s.r.o. do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly:  24.9.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Šťovíček, zástupce statutárního orgánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.




40. 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 369/04/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 602/8 a č. 602/10 v k.ú. Velká Hleďsebe, silnice č. III/2114 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 712-2104/2007 ze dne 20.9.2007 (umístění inženýrských sítí – VTL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč 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. 6516/5 a č. 6558/1 v k.ú. Kraslice, silnice č. III/21012 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1826-15/2008 ze dne 24.6.2008 (umístění inženýrských sítí – rekonstrukce NTP plynovodu), a to za celkovou jednorázovou úhradu 237 226,50 Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne  20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 2351 v k.ú. Močidlec, silnice 
č. III/20515 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 144-094/2007 ze dne 4.9.2007 (umístění inženýrských sítí – vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč 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:  13.8.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Šťovíček, zástupce statutárního orgánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.



41. Souhlas s memorandem o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra České republiky, Asociací krajů České republiky a Svazem měst a obcí České republiky

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 370/04/09

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného v příloze

- ukládá zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku uvedeného v příloze
Termín kontroly:  4.6.2009
Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací Ing. Václav Jakl; Mgr Pavel Janus; Ing. Jiřina Hlavanová; Ing. Pavel Žemlička; Mgr. Jan Klikar; Ing. Libor Syrov￡tkaLibor Syrovátka; PhDr. Eva Dittertov￡Eva Dittertová
43. Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 371/04/09

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ dle operačního programu CZ.1.09 ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 9.4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle operačního programu CZ.1.09 ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 9.4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR	
  
Termín kontroly: 26.11.2009 

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


44. Smlouvy o partnerství na projekt „Konference cestovního ruchu a lázeňství“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 372/04/09

- schvaluje smlouvy o partnerství na akci „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ uzavřené s:
Městem Mariánské Lázně
Městem Františkovy Lázně
Správou přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvkovou organizací
RNDr. Tomášem Vylitou
              
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedených smluv o partnerství
Termín kontroly:  21.5.2009
Zodpovídá: Jan Prud￭kJan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


45. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Vyhotovení fotografií exteriérů, interiérů a cenných exponátů muzeí a galerií v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví kraje“, evidenční č.: 003/2009, uzavřené dne 9.1.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 373/04/09

- souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Vyhotovení fotografií exteriérů, interiérů 
a cenných exponátů muzeí a galerií v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví kraje“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem tohoto dodatku 
Termín kontroly: 21.5.2009
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


46. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky a Smlouvy o dílo na akci: „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 374/04/09

- schvaluje vyloučení uchazeče
Mgr. Martin Chára
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů

- schvaluje vyloučení uchazeče
Jan Borecký
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ z důvodu nedoložení návrhu smlouvy 
o dílo dle požadavku stanoveného v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče 2 M Studio s.r.o. s nabídkovou cenou 94000,- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 2 M Studio s.r.o. s nabídkovou cenou 94000,- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
2 M Studio s.r.o. s nabídkovou cenou 94000,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 4.6.2009

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


47. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 375/04/09

- schvaluje vyloučení uchazeče
Volwocom s.r.o.
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Výběr zpracovatele videoprezentace 
v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Jana Lengyela s nabídkovou cenou 553350,- Kč včetně DPH.
Termín kontroly: 4.6.2009

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


48. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Tipy na výlety v Karlovarském kraji“, uzavřené dne 11.12.2008, vedené pod evidenčním číslem VZ 134/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 376/04/09

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Tipy na výlety v Karlovarském kraji“ 

- pověřuje Jana Prudíka, pověřeného zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 4.6.2009

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


49. Odměna řediteli příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje za II. pololetí roku 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 377/04/09

- schvaluje výši odměny řediteli příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje za II. pololetí roku 2008 v částce dle návrhu
Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


50. Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 378/04/09

- bere na vědomí informaci o úhradách regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů za období únor 2009 v nestátních zdravotnických zařízeních zřizovaných 
a založených Karlovarským krajem:
	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 06

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

- schvaluje ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních darů na úhradu regulačních poplatků vybíraných podle ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z prostředků Karlovarského kraje pojištěncům uvedeným v návrhu, a to výlučně na kompenzaci nákladů za uhrazené  regulační poplatky v následujících zdravotnických zařízeních: 
	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 06

Léčebna dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek, 362 21
Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary 360 06 
Termín kontroly: 17.12.2009
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


51. Pracovní tým určený ke zpracování koncepce zdravotnictví kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 379/04/09

- schvaluje změnu způsobu financování provedené práce dvou členek týmu dle návrhu s tím, že rozpočet schválený k tomuto účelu nebude překročen
 
- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zajistit úkoly spojené se schválením výše uvedeného usnesení
Termín kontroly: 4.6.2009
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


52. Smlouva o poskytnutí právních služeb v rámci přenesené působnosti - územní znalecké komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 380/04/09

- schvaluje návrh Smlouvy mandátní o poskytování právních služeb mezi Karlovarským krajem zastoupeným ředitelem Krajského úřadu Ing. Romanem Rokůskem a Mgr. MUDr. Pavlem Strejcem  

- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem 
a Mgr. MUDr. Pavlem Strejcem o poskytování právních služeb 
Termín kontroly: 4.6.2009
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


53. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: prověření dotace města Cheb na nákup lékařských přístrojů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 381/04/09

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
- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. prověřit využití dotace města Cheb na nákup lékařských přístrojů touto společností z podnětu kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
Termín kontroly: 17.12.2009 
Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s. 


54. Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 382/04/09

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za plnění významných pracovních úkolů v oblasti hospodaření s finančními prostředky a majetkem v roce 2008 s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměn

Termín kontroly:  4.6.2009

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


55. Přijetí opatření na základě výsledku státní kontroly provedené Českou školní inspekcí v příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 383/04/09

- bere na vědomí protokol Karlovarského inspektorátu České školní inspekce čj. 16/09-05 ze dne 
4. února 2009 o výsledku státní kontroly provedené v příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary a zprávu ředitele příspěvkové organizace o odstranění zjištěných nedostatků ze dne 20. února 2009 

- schvaluje snížení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary s účinností od 1. května 2009 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary o tomto usnesení a realizovat úkoly spojené se snížením osobního příplatku
Termín kontroly: 24.9.2009

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


56. Evaluace výsledků vzdělávání - schválení dodatků ke smlouvám 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 384/04/09
- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo evidenční číslo 189/2006 a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo evidenční číslo 207/2007 mezi Karlovarským krajem a společností www.scio.cz, s.r.o.

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatky obou smluv k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 9.7.2009 

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


57. Změna ve funkcích členů školské rady středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 385/04/09

- odvolává Ing. Kamila Řezníčka z funkce člena školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, dnem 30. dubna 2009 

- odvolává PaedDr. Karla Černíka z funkce člena školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb, na vlastní žádost dnem 30. dubna 2009 

- jmenuje Mgr. Evu Maršíkovou členkou školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, s účinností ode dne následujícího po dni doručení písemného odvolání Ing. Kamila Řezníčka z funkce člena školské rady do rukou jejího předsedy 

- jmenuje Ing. Jaroslava Bradáče členem školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb, s účinností ode dne následujícího po dni doručení písemného odvolání PaedDr. Karla Černíka z funkce člena školské rady do rukou jejího předsedy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje předložit uvolněnému členu Zastupitelstva Karlovarského kraje PaedDr. Vratislavu Emlerovi k podpisu odvolací 
a jmenovací dekrety členů školských rad a realizovat veškeré úkoly související se schválenými změnami

Termín kontroly: 21.5.2009

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


58. Souhlas s uzavřením dohody o partnerství v projektu „Art centrum Galerie 4, rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 386/04/09

- souhlasí s uzavřením Dohody o partnerství mezi příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje Galerie 4 – galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje, a Gymnázium Cheb při přípravě, realizaci a zajištění následné udržitelnosti projektu „Art centrum galerie 4, rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“
Termín kontroly: 22.10.2009 

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace


59. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Klatovy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 387/04/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 5.000,- Kč Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Klatovy na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním krajského kola „Hlídek mladých zdravotníků“

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 9.7.2009
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže      
a tělovýchovy


60. Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 388/04/09

- souhlasí s poskytnutím příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 
a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 dle přílohy č. 1 v celkové výši 235.000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto příspěvků v celkové výši 235.000,- Kč

- schvaluje poskytnutí příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 
a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 dle přílohy č. 2 v celkové výši 55.000,- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 17.12.2009
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže	        a tělovýchovy





61. Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 389/04/09

- schvaluje Dohodu o spolupráci při řešení pilotního projektu EKO-KOM, a.s. a Karlovarského kraje včetně rozdělení finančních prostředků ve výši 1.500.000,- Kč z rozpočtu odboru životního prostředí 
a zemědělství

- souhlasí a s rozdělením finančních prostředků jak je uvedeno v kapitolách I. až XI. přílohy č. 1 dohody -  „Realizace pilotního projektu v roce 2009“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jednotlivé příspěvky určené školám 
a obcím dle přehledu rozdělení finančních prostředků 

- bere na vědomí informaci o společném pilotním projektu Karlovarského kraje a společnosti 
EKO-KOM, a.s.
  
Termín kontroly: únor 2010

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


62. Vyjádření k oznámení záměru „Komunikace II/221 obchvat Hroznětína“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 390/04/09

- projednala oznámení záměru „Komunikace II/221 obchvat Hroznětína“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Komunikace II/221 obchvat Hroznětína“ souhlasí, za podmínky, že budou provedena opatření pod vedením příslušného orgánu ochrany přírody, eliminující poškození stávající flóry a fauny a zachovávající funkčnost územního systému ekologické stability a dále provedeno kompenzační opatření v podobě protihlukové stěny za železniční tratí zejména pro p.p.č. 251/1 v k.ú. Hroznětín.

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


63 a) Program rozvoje venkova - regionální kritéria

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 391/04/09

- souhlasí s použitím dosavadních regionálních preferenčních kriterií pro hodnocení žádostí v rámci Programu rozvoje venkova pro opatření a podopatření:
	III.2.1.1 – Obnova a rozvoj vesnic

III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby
III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
i v následujícím období

Termín kontroly: 4.6.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

63 b) Schválení Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby „Stavba 02-03 – Dopravní terminál Mariánské Lázně – projektová příprava“ (Rekonstrukce Nádražního náměstí Mariánské Lázně)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 392/04/09
- schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby „Stavba 02-03 – Dopravní terminál Mariánské Lázně – projektová příprava“ (Rekonstrukce Nádražního náměstí Mariánské Lázně), ev. číslo smlouvy VZ 039/2008 ze dne 17. 6. 2008 ve znění Dodatku č. 1 ev. číslo smlouvy VZ 136/2008 ze dne 16.12.2008
- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby „Stavba 02-03 – Dopravní terminál Mariánské Lázně – projektová příprava“ (Rekonstrukce Nádražního náměstí Mariánské Lázně) dle návrhu
Termín kontroly: 25.6.2009
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
	        Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


63 c) Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.5.2009 (mimo řádný termín)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 393/04/09

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.5.2009 (mimo řádný termín):

Návrh  programu:

A.	Volba návrhové komise
B. 	Volba ověřovatelů zápisu
C. 	Schválení programu jednání
1. 	Projednání mandátů členů Zastupitelstva Karlovarského kraje na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


63 d)  Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.5.2009 (mimo řádný termín)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 394/04/09

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.5.2009 (mimo řádný termín)

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


63 e) Vyslovení zániku mandátů členů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 395/04/09

- bere na vědomí, že ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer svým dopisem ze dne 14. dubna 2009, 
č.j.: MV-18740-6/ODK-2009 požádal hejtmana Karlovarského kraje, aby v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, svolal za účelem vyslovení zániku mandátů členů zastupitelstva kraje mimořádné zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje tak, aby se konalo do 30 dnů ode dne doručení žádosti, a to z důvodu, že dospěl k závěru, že jsou splněny důvody neslučitelnosti funkcí jak u Jana Hadravy, tak i RNDr. Ing. Jaroslava Kočvary
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí, že ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer svým dopisem ze dne 14. dubna 2009, č.j.: MV-18740-6/ODK-2009 požádal hejtmana Karlovarského kraje, aby v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, svolal za účelem vyslovení zániku mandátů členů zastupitelstva kraje mimořádné zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje tak, aby se konalo do 30 dnů ode dne doručení žádosti, a to z důvodu, že dospěl k závěru, že jsou splněny důvody neslučitelnosti funkcí jak u Jana Hadravy, tak i RNDr. Ing. Jaroslava Kočvary.
Termín kontroly: 3.9.2009
Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotn�Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje
	        Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje


63 f) Jmenování ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace a stanovení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 396/04/09

- bere na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace p. Petrem Želechovským

- jmenuje Ing. Zdeňka Pavlase do funkce ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace s účinností od 1.5.2009

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace Krajská správa 
a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Ing. Zdeňku Pavlasovi ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 4.6.2009
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu



63 g) Smlouva o partnerství na projekt „Revitalizace kláštera Teplá“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 397/04/09

- schvaluje smlouvu o partnerství na akci „Revitalizace kláštera Teplá“ uzavřenou s Klášterem premonstrátů Teplá
              
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedené smlouvy o partnerství
Termín kontroly:  21.5.2009
Zodpovídá: Jan Prud￭kJan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


63 h) Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2008 – 2012 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 398/04/09

- schvaluje Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2008 – 2012
Zodpovídá: Rada Karlovarského kraje 


63 i) Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 399/04/09

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje a uděluje výjimku z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 02/2006 na dodání jednotlivých čísel do ukončení nového výběrového řízení
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


63 j) Schválení smlouvy o provedení auditu smluvních vztahů Karlovarského kraje s dodavateli

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 400/04/09

- schvaluje pro uzavření smlouvy o provedení auditu smluvních vztahů Karlovarského kraje s dodavateli výjimku z ust. Čl. II odst. 2 předpisu rady kraje č. PR 06/2006 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

- schvaluje Smlouvu o provedení auditu smluvních vztahů Karlovarského kraje s dodavateli s firmou Axcode, s.r.o., IČ: 36594172 dle návrhu	

Termín kontroly: 3.9.2009

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotn�Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

63 k) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – úkoly pro představenstvo a dozorčí radu společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 401/04/09

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

- ukládá představenstvu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. aby, v souladu se stanovami společnosti Karlovarská krajská nemocnice, předložilo jejímu jedinému akcionáři záměr podnikatelské činnosti na rok 2009 a střednědobý plán (pro období 2010-2011), včetně důkladné analýzy předloženého výhledu výsledku podnikatelské činnosti za r. 2009; a to po přezkoumání dozorčí radou společnosti
Termín splnění: 15.05.2009

- žádá dozorčí radu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:

	aby se, v souladu s čl. 19.4 stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., vyjádřila k záměru podnikatelské činnosti na rok 2009 a střednědobému plánu společnosti (pro období 2010 – 2011)

Termín splnění: 15.05.2009

	aby seznámila Zastupitelstvo Karlovarského kraje s předloženým výhledem výsledku podnikatelské činnosti společnosti Karlovarská krajská nemocnice za rok 2009 
a střednědobým plánem společnosti (pro období 2010-2011)

Termín splnění: 18.6.2009 (řádný termín jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje)

- doporučuje dozorčí radě společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., aby,  v souladu s čl. 19.1 stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., prověřila šetřením na místě, na základě deklarovaných splnění ze dne 15.1.2009 generálním ředitelem společnosti Mgr. Jiřím Fojtíkem, splnění úkolů uložených jediným akcionářem společnosti Karlovarská krajská nemocnice usnesením č. RK 657/08/08,

- žádá dozorčí radu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:

	aby předložila výslednou zprávu, v souladu s čl. 19.6. stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., jedinému akcionáři společnosti

Termín splnění: 30.04.2009

aby seznámila Zastupitelstvo Karlovarského kraje s předloženou zprávou o výsledku kontroly splnění úkolů uložených jediným akcionářem společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. usnesením č. RK 657/08/08
Termín splnění: 18.6.2009 (řádný termín jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje)
Termín kontroly: 3.9.2009
Zodpovídá: představenstvo a dozorčí rada společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.


63 l) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického vzdělávání Ostrov – 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
		    		- Schválení mandátní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 402/04/09

- bere na vědomí informaci o výsledku poptávkového řízení na externího zpracovatele zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“

- souhlasí, aby zpracovatelem zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nadlimitní veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“ byla na základě mandátní smlouvy firma Veřejné zakázky s.r.o.

- schvaluje uzavření mandátní smlouvy, jejímž předmětem plnění je výkon zadavatelských činností ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov - provádění stavby “ mezi Karlovarským krajem a firmou Veřejné zakázky s.r.o., IČ: 26726050, dle návrhu

- pověřuje náměstka hejtmana Mgr. Martina Havla podpisem mandátní smlouvy

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nadlimitní veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“

- schvaluje požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace uchazečů na nadlimitní veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Pavel Žemlička			- náhradník: Mgr. Stanislav Novotn�Stanislav Novotný
- člen:  Bc. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Radim Adamec
- člen:  Ing. Irena Šteflová			- náhradník: Jaroslav Votík
- člen:  Mgr. Ivo Kováč			- náhradník: Ing. Petr Uhříček
- člen:  Ing. Jiří Strachoň			- náhradník: Ing. arch. Vladimír Kužel
- člen:  Ing. Pavel Jirka (externí firma)	- náhradník: Ing. Jitka Popeláková (externí firma)

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Pavel Jirka (externí firma)       	- náhradník: Ing. Jitka Popeláková (externí firma)
- člen: Ing. Pavel Žemlička			- náhradník: Mgr. Stanislav Novotný 
- člen: člen zastupitelstva kraje	        	- náhradník: člen zastupitelstva kraje
- člen: člen 	zastupitelstva kraje		- náhradník: člen zastupitelstva kraje
- člen: člen zastupitelstva kraje	 	- náhradník: člen zastupitelstva kraje
- člen: člen zastupitelstva kraje		 - náhradník: člen zastupitelstva kraje
- člen: odbor školství, mládeže 		- náhradník: odbor školství, mládeže 
 	    a tělovýchovy	 			       a tělovýchovy
- člen: odbor investic a grantových            	- náhradník: odbor investic a grantových
	    schémat					       schémat				
- člen: Agentura projektového 		- náhradník: Agentura projektového
          a dotačního managementu, p.o.		       a dotačního managementu, p.o.				
- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov a řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., spolupracovat při realizaci zadávacího řízení s firmou Veřejné zakázky s.r.o. a poskytovat jí veškeré podklady nezbytné pro jeho řádný průběh 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov o tomto usnesení
Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace
                   Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže                    a tělovýchovy 
	         


