Usnesení z 27. jednání RKK dne 14.5.2009
11.5.2009		Strana 1 (celkem 31)
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 27. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. května 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:03 do 10:29 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil (do 09:29 hod.), p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč 
(celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný
Další zúčastnění:	Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková
 

Usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání
  
  1.    Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 14.5.2009		  RK 407/05/09
  2.	Poskytnutí finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém 		  RK 408/05/09
Karlovarského kraje v roce 2009 
  3.	Návrh na rozdělení investičního a neinvestičního příspěvku kraje na výdaje 	  RK 409/05/09
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2009
  4.    Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce inženýrských sítí 	  RK 410/05/09	
   v areálu Karlovarského kraje“
	schválení formy zadávacího řízení

schválení hodnotících kritérií a jejich vah
jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	jmenování členů komise pro hodnocení nabídek  
5.	Rozpočtové změny		   RK 411/05/09	
  6.	Převod finančních  prostředků z  rezervního fondu do fondu  investičního 		   RK 412/05/09	
pro příspěvkové organizace Dětský domov Plesná a Střední zdravotnická škola 
a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
  7.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		   RK 413/05/09
příspěvkové organizace Sociální služby, Kynšperk nad Ohří
  8.	Přijetí příspěvku od Města Karlovy Vary do rozpočtu Karlovarského kraje 	   RK 414/05/09
a smlouva o poskytnutí účelové dotace Městem Karlovy Vary Karlovarskému 
kraji
  9.	Projekt CLARA II - změna názvu projektu (CROSS-DATA)		 	   RK 415/05/09
10.	Schválení smlouvy o spolupráci a prohlášení kooperačních partnerů k projektu 	   RK 416/05/09	
CLARA II/CROSS-DATA
11.	Žádost o zařazení spojů do základní dopravní obslužnosti dopravce Autobusy 	RK 417/05/09	
Karlovy Vary, a.s.
12. 	Schválení výběru nejvhodnější nabídky a dalšího pořadí nabídek v zadávacím 	   RK 418/05/09
řízení na dodavatele stavebních prací na akci „III/21041 Rekonstrukce silnice 
Rotava, opěrné zdi“ a na akci „III/00635 Rekonstrukce silnice Loket serpentiny, 
opěrné zdi“  
13.	Schválení výběru nejvhodnější nabídky a dalšího pořadí nabídek v zadávacím 	   RK 419/05/09
řízení na dodavatele stavebních prací na akci „II/219 Modernizace silnice – ul. 
Osvětimská, Nejdek“ a na akci „II/217 Modernizace silnice průtah Aš, 6. + 7. 
etapa“
14.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Domov pro seniory 		   RK 420/05/09
„SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu – rekonstrukce 3. etapa, stavební úpravy 4. NP 
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
15.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Domy na půl cesty pro okres 	   RK 421/05/09
Cheb“
16.	Schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		   staženo
„Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb“
17.	Výroční zpráva 2008, ROS K. Vary						   staženo
18.	Smlouva o spolupráci s Komunitním plánováním, o.p.s.				   RK 422/05/09
19.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zhotovení propagačních 	   RK 423/05/09
materiálů v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“	   
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- schválení hodnotící komise a náhradníků
20.	Smlouva o dílo na akci „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu 	   RK 424/05/09	
Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
21.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 9.4.2009, vedené pod evidenčním 	   RK 425/05/09
číslem 123/2009
22.	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní 		   RK 426/05/09
umělecké školy Kraslice
23.	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Miroslav Pumr – 	   RK 427/05/09
hrad Vildštejn
24.	Výjimky z pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	   RK 428/05/09
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů
25.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních              RK 429/05/09     
památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009
26.	Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 230/2008 – Interaktivní galerie Karlovy Vary -	    RK 430/05/09
Becherova vila CZ.1.09/4.1.00/04.00021
27.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování, zabezpečení a úhradě činností 		    RK 431/05/09
nehrazených z veřejného zdravotního pojištění ev. číslo 139/2008
28.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		    RK 432/05/09
	„Stavební úpravy – Rekonstrukce kuchyně Integrované střední školy Cheb – 
dodávka a montáž kuchyňské technologie“
29.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		    RK 433/05/09
	„Stavební úpravy – Rekonstrukce kuchyně Integrované střední školy Cheb – 
stavební část“
30.	Zapojení příspěvkových organizací do individuálního projektu národního 		    RK 434/05/09
MŠMT s podporou Evropského sociálního fondu „UNIV 2 KRAJE – 
Proměna škol v centra celoživotního učení“ a souhlas s uzavřením partnerských 
smluv
31.	Změna mzdy ředitele příspěvkové organizace Školní statek Cheb	 RK 435/05/09
32.	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce 	 RK 436/05/09
výtahů Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“
33.	Stanovisko k poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště 	 RK 437/05/09
stravování a služeb Karlovy Vary
34.	Zřízení nového oboru vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává 	 RK 438/05/09
příspěvková organizace Střední lesnická škola Žlutice
35.	Doplnění usnesení č. RK 402/04/09 Příprava zadávacího řízení na veřejnou 	    RK 439/05/09
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

36.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 	 RK 440/05/09
a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2009	  
37.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí  RK 441/05/09
a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 
v roce 2009
38.	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2009	 RK 442/05/09
39.	Vyjádření k oznámení záměru „Silnice III/2172, Hranice – státní hranice“ 	 RK 443/05/09
podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí
40.	Vyjádření k dokumentaci záměru „Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I 	RK 444/05/09	
a následná těžba výhradního ložiska Jimlíkov – sever“ podle § 8 odst. 3 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
41.	Zajištění stravovacích kuponů pro zaměstnance krajského úřadu a uvolněné 	 RK 445/05/09
členy zastupitelstva
42a)	Přenos kompetencí dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 	    RK 446/05/09
předpisů – odbor správy majetku   
42b)	Výsledek konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace 	RK 447/05/09	
Gymnázium a obchodní akademie Chodov a vyhlášení nového konkursního řízení








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











A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Ing. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

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


Rozšíření programu o:

bod č. 42a) 	Přenos kompetencí dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů – odbor správy majetku   

bod č. 42b)	Výsledek konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov a vyhlášení nového konkursního řízení


Staženo z programu:

bod č. 16)	Schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb“

bod č. 17)	Výroční zpráva 2008, ROS K. Vary



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 14.5.2009  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 407/05/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 14.5.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 408/05/09

souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v celkové výši 1 349 980,-- Kč:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje ve výši 1 100 000,-- Kč
Policie České republiky, SZK Plzeň, potápěčská skupina OŘ Cheb ve výši 50 000,-- Kč
Záchranná brigáda kynologů Karlovarského kraje 50 000,-- Kč
Horská služba ČR o.p.s. 50 000,-- Kč
Vodní záchranná služba ČČK 50 000,-- Kč
Záchranná služba ANDY 49 980,-- Kč

doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku kraje 
pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje dle specifikace v č. j. HSKV- 125/Ř-2008 a č. j. HSKV- 2-9/IZS-OŘ-2009 a souhrnu dle návrhu

Termín kontroly: 3.9.2009 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


3. Návrh na rozdělení investičního a neinvestičního příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 409/05/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit rozdělení investičního 
a neinvestičního příspěvku kraje pro jednotky SDH vybraných měst a obcí Karlovarského kraje v celkové výši 4 100 000,-- Kč dle návrhu

Termín kontroly: 3.9.2009 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


4. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“
schválení formy zadávacího řízení
schválení hodnotících kritérií a jejich vah
jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	jmenování členů komise pro hodnocení nabídek  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 410/05/09

schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“

	schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“


	jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:


- člen: Ing. Šteflová Irena                                            - náhradník: Ing. Havlan Radek
- člen: p. Votík Jaroslav                                              - náhradník: p. Bína Karel
- člen: Ing. Leško Jozef                                               - náhradník: Bc. Očenášek Miroslav

	jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:


- člen: Mgr. Borka Jaroslav                                          - náhradník: p. Murčo Josef
- člen: Ing. Navrátil Petr                                               - náhradník: Ing. Bradáč Jaroslav
- člen: Ing. Keřka Petr                                                  - náhradník: Ing. Orálek Luboš
- člen: Ing. Malý Josef                                                 - náhradník: pí. Křížová Jana
- člen: Bc. Očenášek Miroslav                                     - náhradník: Ing. Leško Jozef
- člen: Ing. Havlan Radek                                            - náhradník: Ing. Šteflová Irena
- člen: p. Bína Karel                                                    - náhradník: p. Votík Jaroslav

Termín kontroly: 25.6.2009

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


5. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 411/05/09

	schvaluje


Rozpočtovou změnu č. 105/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu

Rozpočtovou změnu č. 106/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční prostředky ve výši ± 597.827,-- Kč. Finanční prostředky budou 
na základě potřeby nápravy havarijního stavu na zabezpečovacích systémech krajského úřadu použity 
na výměnu ovládacího modulu pro systémy EPS a EZS.

Rozpočtovou změnu č. 107/2009
- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 31.374.000,-- Kč z rozpočtu jednotlivých odborů z důvodu nutnosti vázat výdaje rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 s ohledem na vliv hospodářské recese na snižování daňových příjmů kraje. Rozpis vázání výdajů dle jednotlivých odborů je uveden v důvodové zprávě

Rozpočtovou změnu č. 108/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 53.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, a to Hotelové škole Mariánské Lázně na úhradu části výdajů při organizaci „18. ročníku mezinárodních Sportovních her pro družební školy“ ve výši 
3.000,-- Kč a Gymnáziu Cheb na úhradu části výdajů při organizaci „18. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky“ ve výši 50.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 109/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ±  5.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Neinvestiční příspěvek je určen pro Český červený kříž, oblastní spolek Klatovy na částečnou úhradu výdajů souvisejících s uspořádáním krajského kola „Hlídek mladých zdravotníků“.

Rozpočtovou změnu č. 110/2009
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 74.174,-- Kč. Neinvestiční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslové škole Ostrov
na úhradu nákladů souvisejících se změnou nájemní smlouvy.

Rozpočtovou změnu č. 111/2009 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.257.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky určené na financování „Výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2009“

Rozpočtovou změnu č. 112/2009
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.944.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v KK, které jsou dostupné
 a kvalitní z pohledu konečného uživatele financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost (OP LZZ)
- přesun v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 8.000,-- Kč, které byly poskytnuty z rezervy odboru na výdaje spojené s přípravou projektu

Rozpočtovou změnu č. 113/2009
- 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 464.100,-- Kč k úhradě díla Zpracování části územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ev. č. 262/2008 
a dodatkem smlouvy č. 1 ev.č.VZ 027/2009, zpracované na základě realizace projektu Územně analytické podklady Karlovarského kraje, financovaného v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje

Rozpočtovou změnu č. 114/2009
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 250.000,-- Kč, jedná se o předfinancování projektu Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci projektu Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie.
Projekt je financován v rámci Programu celoživotního učení 2007 - 2013 Leonardo da Vinci.

Rozpočtovou změnu č. 115/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 ve  výši 199.550,-- Kč do Odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičních prostředků k úhradě doplatku „Výhledové studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji“

Rozpočtovou změnu č. 116/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 270.000,-- Kč z rezervy Odboru ekonomického do Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu předpokládaných nákladů spojených se správou hraničních přechodů Aš a Hraničná 

Rozpočtovou změnu č. 117/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 270.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách v roce 2009 č. j. 24 353/2009-61, a to pro Svobodnou chebskou školu, základní školu a gymnázium s.r.o. Cheb v částce 120.000,-- Kč a pro Soukromou obchodní akademii Podnikatel, spol. s.r.o. Karlovy Vary v částce 150.000,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 118/2009
- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 636.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů spojených s přípravou projektu Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov  připravovaného k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, oblast podpory 
1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Rozpočtovou změnu č. 119/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 281.175,46 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené 
na financování projektů Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost:
oblast podpory 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 120/2009
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje o částku 171.752,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření

Termín kontroly: 4.6.2009

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


6. Převod finančních prostředků z  rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkové organizace Dětský domov Plesná a Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 412/05/09

souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro Dětský domov Plesná v celkové výši 700.000,-- Kč a pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary ve výši 120.000,-- Kč                                          

Zodpovídá: Mgr. Petr Křepelka, ředitel příspěvkové organizace Dětský domov Plesná
PhDr. Eva Průchová, ředitelka příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary


7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Sociální služby, Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 413/05/09

schvaluje převod finančních prostředků ve výši 395.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Sociální služby, Kynšperk nad Ohří 

Zodpovídá: Ing. Václav Jakl, ředitel příspěvkové organizace


8. Přijetí příspěvku od Města Karlovy Vary do rozpočtu Karlovarského kraje a smlouva 
o poskytnutí účelové dotace Městem Karlovy Vary Karlovarskému kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 414/05/09

schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace Městem Karlovy Vary Karlovarskému kraji v navrhovaném znění

	schvaluje přijetí příspěvku do rozpočtu Karlovarského kraje od Města Karlovy Vary ve výši 
6.000.000,-- Kč za účelem zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Revitalizace objektu Císařských lázní“


Termín kontroly: 4.6.2009  

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


9. Projekt CLARA II - změna názvu projektu (CROSS-DATA)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 415/05/09

souhlasí se změnou názvu projektu CLARA II na CROSS-DATA

doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu názvu projektu CLARA II 
na CROSS-DATA
Termín kontroly: 23.7.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


10. Schválení smlouvy o spolupráci a prohlášení kooperačních partnerů k projektu CLARA II/CROSS-DATA

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 416/05/09

souhlasí se schválením smlouvy o spolupráci a prohlášení kooperačních partnerů k projektu CLARA II/CROSS-DATA kofinancovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvy o spolupráci a prohlášení kooperačních partnerů k projektu CLARA II/CROSS - DATA kofinancovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

Termín kontroly: 23.7.2009

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


11. Žádost o zařazení spojů do základní dopravní obslužnosti dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 417/05/09

bere na vědomí písemnost „Žádost o zařazení spojů do základní dopravní obslužnosti“ dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. ze dne 9.3.2009

schvaluje text odpovědi na písemnost „Žádost o zařazení spojů do základní dopravní obslužnosti“ dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. ze dne 9.3.2009 dle návrhu
pověřuje Mgr. Vladimíra Malého odesláním odpovědi na písemnost „Žádost o zařazení spojů 
do základní dopravní obslužnosti“ dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. ze dne 9.3.2009 dle návrhu

Termín kontroly: 25.6.2009

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


12. Schválení výběru nejvhodnější nabídky a dalšího pořadí nabídek v zadávacím řízení 
na dodavatele stavebních prací na akci „III/21041 Rekonstrukce silnice Rotava, opěrné zdi“ 
a na akci „III/00635 Rekonstrukce silnice Loket serpentiny, opěrné zdi“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 418/05/09

schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „III/21041 Rekonstrukce silnice Rotava, opěrné zdi“, kterou podal uchazeč: ALPINE stavební společnost CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286, s nabídkovou cenou 22.609.843,-- Kč včetně DPH a v případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem schvaluje zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. (2) písm. c) zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „III/00635 Rekonstrukce silnice Loket serpentiny, opěrné zdi“, kterou podal uchazeč: SMP CZ a.s., Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6, IČ: 271 95 147, s nabídkovou cenou 29.242.822,50 Kč včetně DPH. Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: AZ Sanace a.s., Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 250 33 514, s nabídkovou cenou 29.738.186,46 Kč včetně DPH 
a na 3. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Berger Bohemia a.s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň, 
IČ: 453 57 269, s nabídkovou cenou 30.800.891,41 Kč včetně DPH.

Termín kontroly: 23.7.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o.


13. Schválení výběru nejvhodnější nabídky a dalšího pořadí nabídek v zadávacím řízení 
na dodavatele stavebních prací na akci „II/219 Modernizace silnice – ul. Osvětimská, Nejdek“ 
a na akci „II/217 Modernizace silnice průtah Aš, 6. + 7. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 419/05/09

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky 
na provedení stavebních prací na akci „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš, 6. + 7. etapa“, kterou podal uchazeč: Algon a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Joštova 1, 350 02 Cheb, IČ: 28420403, s nabídkovou cenou 23.606.448,-- Kč včetně DPH. Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Eurovia CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, 
IČ: 45274924, s nabídkovou cenou 24.121.935,-- Kč včetně DPH a na 3. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Strabag a.s., odštěpný závod České Budějovice, Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary, 
IČ: 60838744, s nabídkovou cenou 24.295.559,11 Kč včetně DPH. 

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky 
na provedení stavebních prací na akci „II/219 Modernizace silnice – ul. Osvětimská, Nejdek“, kterou podal uchazeč: Eurovia CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČ: 45274924, s nabídkovou cenou 30.291.170,-- Kč včetně DPH. Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Strabag a.s., odštěpný závod České Budějovice, Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 60838744, s nabídkovou cenou 31.703.584,-- Kč včetně DPH. 
Termín kontroly: 23.7.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o.


14. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu – rekonstrukce 3. etapa, stavební úpravy 4. NP 
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 420/05/09

schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu – rekonstrukce 3. etapa, Stavební úpravy 4. NP

schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Domov 
pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu – rekonstrukce 3. etapa, Stavební úpravy 4. NP

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: p. Jaroslav Votík			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Bc. Jana Pilařová    	            		- náhradník: Bc. Lucie Valečková 
- člen: Mgr. Hana Marešová			- náhradník: pí. Jana Schanilová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: Mgr. Ellen Volavková                     	 - náhradník: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč                         	 - náhradník: pí. Hana Hozmanová 
- člen: p. Václav Černý		           	 - náhradník: Ing. Václav Jakubík   
- člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný            - náhradník: Mgr. Bohdan Havel
- člen: Bc. Jana Pilařová        	              - náhradník: Bc. Lucie Valečková
- člen: Mgr. Hana Marešová  	              - náhradník: pí. Hana Chlebcová
- člen: pí. Jana Schanilová                              - náhradník: pí. Lenka Mlezivová

Termín kontroly: 13.8.2009

Zodpovídá: Mgr. Hana Marešová, ředitelka příspěvkové organizace Domov pro seniory 
„SPÁLENIŠTĚ “


15. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Domy na půl cesty pro okres Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 421/05/09

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

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

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

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

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:

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

Termín kontroly: 13.8.2009

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


16. Schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Vzdělávání, příprava 
a realizace transformace pobytových služeb“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


17. Výroční zpráva 2008, ROS K. Vary

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


18. Smlouva o spolupráci s Komunitním plánováním, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 422/05/09

schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Komunitním plánováním, o.p.s., ve znění dle návrhu

schvaluje poskytnutí finančních prostředků Komunitnímu plánování, o.p.s., v souladu se smlouvou 
o spolupráci, ve výši 114.100,- Kč
Termín kontroly: 9.7.2009
Zodpovídá: Ing. Spr￡vkov￡ StanislavaSprávková Stanislava, vedoucí odboru sociálních věcí


19. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zhotovení propagačních materiálů v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- schválení hodnotící komise a náhradníků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 423/05/09

schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zhotovení propagačních materiálů v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“

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

schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zhotovení propagačních materiálů v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Ing. Radka Maglia		- náhradník: Petr Židlický
- člen: Mgr. Veronika Hálová	- náhradník: Ing. Elena Hávová
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jaroslav Votík

- jmenuje členy do hodnotící komise a jejich náhradníky:

- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
- člen: Miloslav Čermák		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Mgr. Martin Havel		- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen: Jan Prudík			- náhradník: Jana Spirová

Termín kontroly: 4.6.2009

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 424/05/09

schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“

- 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
21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 9.4.2009, vedené pod evidenčním číslem 123/2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 425/05/09

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

- 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


22. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké školy Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 426/05/09

projednala žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole Kraslice na projekt „Účast na Mezinárodním hudebním festivalu ve Finsku“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příspěvek ve výši 15 000,- Kč
Termín kontroly: 24.9.2009  

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

23. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Miroslav Pumr – hrad Vildštejn

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 427/05/09

schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje, dle doporučení Komise rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch, žadateli – Miroslavu Pumrovi – Hrad Vildštejn na projekt „Skotské dudy, tance na hradě Vildštejn u příležitosti otevření hasičského muzea“ ve výši 15 000,- Kč

schvaluje výjimku z pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

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

Termín kontroly: 24.9.2009  

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

24. Výjimky z pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 428/05/09

schvaluje výjimky (viz tabulka) z pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválených radou kraje usnesením 
č. RK 64/01/07 dne 18.1.2007, pro žádosti, které nebyly doloženy povinnou přílohou stanovenou 
v čl. II odst. 3 písm. g), a to v tom smyslu, že dané žádosti budou přijaty, hodnoceny a žadatelům může být poskytnut příspěvek s tím, že chybějící přílohu – závazné stanovisko orgánu státní památkové péče - doloží nejpozději do 30.6.2009:

Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu

Obec Mírová
Mírová č.p. 97
- oprava střešní krytiny, podříznutí a izolace od základů, oprava a nátěr omítky, oprava vnitřních omítek, oprava parapetů, vnitřní malby
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Město Sokolov
Sokolov, Kapucínský klášter, Komenského ulice
- oprava sousoší a prostoru "Getsemanské zahrady" 
v Kapucínském klášteře 
v Sokolově
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Monika Thumová
Ovesné Kladruby, venkovská usedlost  č.p. 18/1,
- statické zajištění včetně doplnění nosných konstrukcí, zastřešení objektu a další s tím související práce
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Obec Dolní Žandov
Podlesí u Dolního Žandova, kaple Panny Marie
- oprava střechy, okapů 
a vitrážových oken Kaple Panny Marie
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Miluše Rachvalská
Salajna č.p. 3
- oprava krovu a výměna střešní krytiny
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Dušan a Miroslav Volf
Loket, TGM č.p. 27/45
- výměna oken v celém domě
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Termín kontroly: 23.7.2009

Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství    a cestovního ruchu
25. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 429/05/09

schvaluje poskytnutí příspěvků jiným žadatelům než obcím (dle jejich žádostí ve výši do 200 tis. Kč) 
z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2009 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje dle doporučení Komise rady kraje pro kulturu, lázeňství 
a cestovní ruch v celkové výši 3 240 000,-- Kč.

Žadatel
Název objektu
Název projektu
Návrh komise
Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří
- oprava fasádních omítek, římsy hlavní lodě, klempířských prvků, odvodnění obvodových stěn, oprava a nátěr sanktusníku, zrestaurování kříže s makovicí na sanktusníku
130 000,00 Kč
Římskokatolická farnost v Bečově nad Teplou
Bečov nad Teplou, objekt bývalé fary - barokní stavba
- obnova fasády, klempířských prvků, odvodnění obvodových stěn
120 000,00 Kč
Petr Píro
Beranov 2, zemědělská usedlost
- výměna 5 kusů oken v přízemí za nové, oprava pěti kusů oken ve vyšších patrech
30 000,00 Kč
Milan Laštůvka
Bochov, kostel sv. Jakuba
- opravy krovu, oprava části římsy, štítu, klempířské prvky
70 000,00 Kč
Římskokatolická farnost v Bochově
Bochov, kostel sv. Michaela Archanděla
- oprava a nátěr střešního pláště včetně klempířských prvků, oprava sanktusníku s křížem 
a makovicí
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Bor u Ostrova - kostel sv. Máří Magdalény
- odvodnění jižní a východní stěny drenáží, restaurování 
a fixace polychromovaných omítek v presbytáři
30 000,00 Kč
Cesta z města, občanské sdružení
Branišov, poutní kostel sv. Blažeje
- výroba a osazování kovářských prvků do okenních a vstupních otvorů
40 000,00 Kč
Jana Jirásková
Brložec č.p. 28
- oprava stropní konstrukce, okenních a dveřních výplní obytné části
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Toužim
Brložec, kostel sv. Michaela Archanděla
- oprava střešní krytiny 
a poškozeného krovu
100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Čichalov, kostel Všech Svatých
- dozdění koruny obvodového zdiva, dozdění kleneb 
v presbytáři, statické zajištění
90 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Stará Role
Dalovice, kostel Panny Marie Těšitelky
- dokončení oprav přístupového schodiště s terasou a opěrné schodišťové zdi, doplnění klempířských prvků, oprava střešní krytiny kostela
85 000,00 Kč
Náš region, o.s.
Drobné památky 
v krajině našeho regionu - křížky, pomníky, torza pomníků, artefakty (Teplá, Mrázov, Otročín, Brť, Poseč, Ovesné Kladruby, Horní Kramolín, Chodov)
- záchrana, obnova a evidence drobných krajinných památek
70 000,00 Kč
Antonín Podvalský
Hazlov, Evangelický kostel
- vykácení starých stromů 
a náletů v přilehlé zahradě, zhotovení oplocení, vstupní brány, povrchové úpravy, oprava fasády a komínů
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Aš
Hazlov, kostel Povýšení sv. Kříže
- restaurování hlavního oltáře
30 000,00 Kč
Petr, Ilona Divišovi
Horní Blatná, Hamerská č.p. 28
- oprava fasády domu, renovace vchodových dveří
30 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Chyše, Klášterní kostel Jména Panny Marie
- obnova vnitřních omítek
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Jáchymov
Jáchymov, kostel sv. Jáchyma
- oprava soklových omítek 
a vnějších pískovcových parapetů
15 000,00 Kč
Bohumil, Ivana Svobodovi
Karlovy Vary, vzorkovna porcelánky Karla Knolla
- obnova objektu Vzorkovny porcelánky Karla Knolla
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Stará Role
Karlovy Vary - Stará Role, kostel Nanebevstoupení Páně
- restaurování a zpětná instalace věžních hodin včetně ciferníků, oprava vstupních vrat
40 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Skalná
Kopanina, kostel sv. Jiří a Jiljí
- oprava střešní krytiny, krovu 
a klempířských prvků hlavní lodi kostela
100 000,00 Kč
Alexandr Tučák
Kraslice, soubor staveb bývalých městských jatek, U Elektrárny 1928, 358 01
- výměna okrasného zdiva, oprava fasády na přilehlé budově 1313, úprava vjezdových vrat
70 000,00 Kč
SENZO, akciová společnost
Lázně Kynžvart,  objekt bývalé palírny
- výměna oken za repliky původních oken s půlkulatým nadsvětlíkem, oprava původních dveří, zednické práce - oprava fasády
80 000,00 Kč
Karel, Dagmar Smolíkovi
Loket čp. 126
- výroba a montáž oken
30 000,00 Kč
Jaroslav a Jana Kučerovi
Loket, T.G.Masaryka 30/40
-výměna 5 kusů oken, oprava přední fasády
20 000,00 Kč
Řmskokatolická farnost Skalná
Luby, kostel sv. Ondřeje
- dokončení opravy střešního pláště, krovu a fasády kostela - štít
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Luka, kostel sv. Vavřince
- oprava krovu nad kostelem, oprava střešní krytiny
70 000,00 Kč
Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Mariánských Lázních
Mariánské Lázně, Evangelický kostel
- oprava krovu a střechy Evangelického kostela 
v Mariánských Lázních
100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Močidlec, kostel sv. Jakuby Většího
- oprava krovu, oprava střešní krytiny
80 000,00 Kč
Mgr. Michaela Lámerová
Okrouhlá, areál bývalé tvrze č.p. 17 a 18
- výměna oken v přízemí 
v obytné části domu
30 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Kraslice
Oloví, kostel sv. Michaela Archanděla
- oprava vnějšího zdiva kostela 
a opěráků
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Kraslice
Přebuz, kostel sv. Bartoloměje
- oprava střešního pláště a krovu kostela
80 000,00 Kč
Karel Vodička
Salajna č.p. 13
- oprava vnější zdi, oprava klenby, sklepa ve stodole, nahrazení chybějícího trámoví, oprava střešní krytiny, oprava fasády
50 000,00 Kč
Zdeněk, Alena Hermanovi, Barbora Trstenská
Salajna č.p. 9
- obnova dřevěného špýcharu, stáj - oprava krovu a výměna střešní krytiny
100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Skalná
Skalná, kostel sv. Jana Křtitele
- statické zajištění zdiva kostela a věže včetně krovu - havarijní stav
100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Sokolov
Sokolov, kostel sv. Jakuba
- dokončení oprav a nátěru střešní krytiny a klempířských prvků
110 000,00 Kč
Římskokatolická farnost ve Stanovicích
Stanovice, kostel Zjevení Páně
- oprava střešního pláště 
a dokončení oprav fasády, oprava ciferníků věžních hodin, oprava hodinového stroje, oprav sanktusníku
100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Loket
Staré Sedlo, kostel Nejsvětější Trojice
- oprava fasádních omítek 
a nátěrů, klempířských prvků, střešní krytiny, odvodnění obvodových stěn, oprava stavebních výplní, oprava
a ošetření krovu, oprava schodiště
160 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Cheb
Starý Hrozňatov,  Maria Loreto
- obnova vlhkostí poničených fasád
150 000,00 Kč
František, Monika Gregušovi
Teplá, bývalý měšťanský pivovar č.p. 213
- dokončení (uzavření) opravy střechy
50 000,00 Kč
Alena Stretzová
Teplá, dům č.p. 61
- oprava střechy
100 000,00 Kč
Ing. Vlastimil Šindelář
Teplá, městský dům č.p. 62
- oprava krovu a výměna střešní krytiny, oprava komínů II. část
40 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Toužim
Útvina, kostel sv. Víta
- oprava střešní krytiny, oprava klempířských prvků
70 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Verušice, kostel sv. Mikuláše
- oprava krovu a střešní krytiny věže
100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost v Bochově
Žalmanov, kostel Nanebevzetí P. Marie
- restaurátorská oprava makovice s křížem na věži, obnova ciferníků věžních hodin, oprava fasády a fasádních prvků
70 000,00 Kč



	240 000,00 Kč


zplnomocňuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009

souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení: 
poskytnutí příspěvků obcím a jiným žadatelům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2009 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů dle doporučení Komise rady kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 5 760 000,- Kč 

Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu
Návrh komise
Římskokatolická farnost Aš
Aš, kostel sv. Mikuláše
- dokončení oprav střechy - výměna střešní krytiny a oprav klempířských prvků
80 000,00 Kč
Obec Podhradí
Aš, zřícenina hradu Neuberg
- pokračování ve vyklizení druhé části horního zámku, zakonzervování 
a oprava očištěných zdí, vykácení náletů 
a ostranění pařezů, prosetí vyklizené sutě a očištění kamenů
100 000,00 Kč
Město Bochov
Bochov, Mariánský sloup
- restaurování Mariánského sloupu
70 000,00 Kč
Město Boží Dar
Boží Dar, socha sv. Jana Nepomuckého
- restaurátorské práce - sochařská rekonstrukce poškozených částí památky
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Děpoltovice, kostel sv. Michaela Archanděla
- dokončení oprav fasády, klempířských prvků a střechy 
s nátěrem a konstrukcí souvisejících se stavbou
100 000,00 Kč
Jan Mokrý
Horní Blatná, Hamerská 29
- zabezpečovací práce na odstranění havarijního stavu objektu
150 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Horní Blatná, kostel sv. Vavřince
- oprava střechy kostela nad hlavní lodí s penetračním nátěrem, oprava fasádních omítek, oprava vitrážových oken
75 000,00 Kč
Petr Zacharda
Horní Blatná, Purkyňova ulice čp. 5
- oprava, výměna částí krovu, hrázdění
50 000,00 Kč
Město Horní Blatná
Horní Blatná, rozhledna na Blatenském vrchu č.p. 117
- oprava dřevěných nosných konstrukcí          v kopuli rozhledny, oprava vnitřních omítek, oprava (výměna) oken
50 000,00 Kč
Město Horní Blatná
Horní Blatná, socha Piety
- restaurování sochy Piety
70 000,00 Kč
Jana Kozohorská
Horní Hrad 13
- odstranění havarijního stavu zdiva a fasády
50 000,00 Kč
Pavel Palacký
Horní Hrad, hrad 
a zámek Hauenštejn
- záchranné zastřešení, celková obnova vstupního objektu hradní brány, krov 
a okna v rizalitu, statika západního křídla a korun zdiva
130 000,00 Kč
Město Horní Slavkov
Horní Slavkov, Pluhův dům
- postupná obnova - dokončení elektroinstalace, projektová dokumentace - zkompletování provedených prací
70 000,00 Kč
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši
Hranice u Aše, Evangelický kostel
- výměna střešní krytiny na severní polovině střechy nad chrámovou lodí (od hřebene po spodní okraj střechy)
100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Hroznětín, kostel sv. Petra a Pavla
- oprava fasády věže 
a klempířských prvků
200 000,00 Kč
Irena Loosová
Hřebeny, hrad Hartenberg
- realizační práce
130 000,00 Kč
Město Františkovy Lázně
Cheb - Ostroh, hrad Seeberg
- nátěr šindelových střech a oprava poškozených omítek brázděného zdiva 
a nátěr stěny 
u vybraných objektů (stodola, hrad, kolna, sýpka)
80 000,00 Kč
Město Cheb
Cheb, hrad
- oprava hradeb 
u jihozápadních kasemat
90 000,00 Kč
Vladimír, Marcela Lažanští
Chyše, zámek
- dokončení opravy interiéru 1. patra jižního křídla zámku, rozšíření zámecké expozice o dalších 9 místností, výmalby, restaurování výmaleb, všech dřevěných artefaktů, rekonstrukci balustrády hlavního schodiště
180 000,00 Kč
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy 
a Damiána
Javorná u Toužimi, kapitulní zámek
- celková oprava krovu a výměna střešní krytiny
200 000,00 Kč
Město Kynšperk nad Ohří
Kamenný Dvůr - Podlesí, kaple
- oprava kaple, výměna krovu 
a výměna střešní krytiny
100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Karlovy Vary Stará Role
Karlovy Vary - Sedlec, kostel sv. Anny
- dokončení výměny střešní krytiny 
a oprava záhlaví dřevěných stropních konstrukcí podél nosných zdí
120 000,00 Kč
Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o.
Karlovy Vary,  Cesta Přátelství - obraz
- statické zajištění, očištění, oprava poškozených částí altánu, oprava střechy, nové nátěry, vyrovnání schodů 
a úprava okolí
60 000,00 Kč
Římskokatolická farnost K. Vary
Karlovy Vary, Ondřejská kaple
- kompletní rekonstrukce - interiér a nosná zeď, oplocení, schodiště
50 000,00 Kč
Nadace pro děti
Kostelní Bříza, kostel sv. Petera a Pavla
- záchrana a využití kostela sv. Petera a Pavla
100 000,00 Kč
Envircon, s.r.o.
Kostelní Bříza, panský dům
- obnova kulturní památky panský dům č.p. 16
100 000,00 Kč
Obec Čichalov
Kovářov u Žlutic - kaplička
- celková oprava objektu
90 000,00 Kč
Město Kraslice
Kraslice, Lipová cesta č.p. 1091
- projekt na obnovu památkově hodnotného objektu Kraslice, Lipová cesta č.p. 1091    a) oprava severozápadní fasády   b) terénní úpravy
100 000,00 Kč
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Kynžvart, areál státního zámku - kolový mlýn
- zpracování projektu
100 000,00 Kč
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Kynžvart, pseudogotické varhany s jedním manuálem 
a třemi rejstříky
1. etapa restaurování pseudogotických varhan
60 000,00 Kč
Obec Kyselka
Kyselka 33
- obnova fasády budovy, obnova dřevěných prvků ve fasádě, repase oken 
a dveří
70 000,00 Kč
Ing. Zuzana a prof. Vladimír Griněvovi
Libá, hrad a zámek
- obnova oken, oprava samonosného schodiště, oprava balustrády
150 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Františkovy Lázně
Libá, kostel sv. Kateřiny
- dokončení oprav střechy - protézování krovu, výměna střešní krytiny
60 000,00 Kč
Robert Kabeš
Loket, Rooseveltova 510, zv. Vildenava
- oprava krovu, zateplení střešní krytiny, oprava zednických prvků souvisejících 
s celkovou rekonstrukcí střechy na obytném domě hospodářské usedlosti zv. Vildenava
90 000,00 Kč
Moyo holding a.s.
Loket, T.G.M. 87
- stavební úpravy 
a oprava objektu
100 000,00 Kč
Město Plesná
Lomnička, kostel Nejsvětější Srdce Páně
- oprava dveří a oken
60 000,00 Kč
Město Mariánské Lázně
Mariánské Lázně, knihovna
- oprava fasády 
a klempířských prvků
90 000,00 Kč
Klášter premonstrátů Teplá
Mariánské Lázně, kostel sv. Antonína Paduánského
- oprava střechy hlavní lodi a sakristie kostela
80 000,00 Kč
Obec Mírová
Mírová č.p. 97
- oprava střešní krytiny, podříznutí 
a izolace od základů, oprava a nátěr omítky, oprava vnitřních omítek, oprava parapetů, vnitřní malby
50 000,00 Kč
Obec Nebanice
Nebanice, vstupní brána ke kostelu sv. Osvalda
- oprava vstupní brány a kovových vrat 
a restaurování sochy 
a dvou šišek na vstupní bráně
90 000,00 Kč
Obec Odrava
Odrava, socha sv. Jana Nepomuckého
- restaurování soch sv. Jana Nepomuckého
70 000,00 Kč
Obec Poustka
Ostroh 43, kostel sv. Wolfganga
- oprava krovů 
a výměna střešní krytiny - pokračování rozpracovaného projektu
150 000,00 Kč
Sdružení KPV ČR
Ostrov, Rudá věž smrti
- obnova areálu národní kulturní památky věž smrti 
v Ostrově
200 000,00 Kč
Klášter premonstrátů Teplá
Otročín, kostel sv. Michaela
- dokončení oprav střešního pláště, oprava s makovicí 
a krytiny věže
100 000,00 Kč
Monika Thumová
Ovesné Kladruby, venkovská usedlost  č.p. 18/1,
- statické zajištění včetně doplnění nosných konstrukcí, zastřešení objektu 
a další s tím související práce
220 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Pernink, kostel Nejsvětější Trojice
- dokončení oprav střechy kostela nad hlavní lodí 
a presbytářem
170 000,00 Kč
Obec Dolní Žandov
Podlesí u Dolního Žandova, kaple Panny Marie
- oprava střechy, okapů a vitrážových oken Kaple Panny Marie
70 000,00 Kč
Obec Pomezí nad Ohří
Pomezí nad Ohří, kostel sv. Jakuba Většího
- restaurování nástěnné malby 
v boční kapli
60 000,00 Kč
Obec Otročín
Poseč, kaplička  p.č. 41
- oprava věžičky, oprava krovu 
a výměna střešní krytiny
100 000,00 Kč
Město Žlutice
Protivec, bezejmenná kaple
- oprava věžičky, výměna střešní krytiny
100 000,00 Kč
Miroslav Stejskal
Salajna č.p. 16
- celková oprava kolny
50 000,00 Kč
Město Sokolov
Sokolov, Kapucínský klášter, Komenského 77
- oprava 3 soch světců
100 000,00 Kč
Zdeněk Drábek
Tuřany čp. 1
- provedení hustého laťování, položení pálených tašek bobrovek a provedení klempířských konstrukcí
80 000,00 Kč
Rostislav Černý
Týniště 23, vodní mlýn
- obnova střech
80 000,00 Kč
Ŕímskokatolická farnost v Bochově
Údrč, kostel sv. Linharta
- dokončení opravy fasády a korunové římsy hlavní lodě kostela
50 000,00 Kč
Obec Valeč
Valeč, náměstí č.p. 26
- celková oprava fasády na budově č.p. 26, výměna vchodových dveří 
a nátěry oken
60 000,00 Kč
Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Lokti
Valeč, státní zámek - Iluzivní brány
- projektová dokumentace obnovy iluzivních bran
100 000,00 Kč
Obec Velichov
Velichov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
- zpracování dokumentace stávajícího stavu 
a využitelnosti kostela
60 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Mariánské Lázně
Velká Hleďsebe, kostel sv. Anny
- oprava střech
100 000,00 Kč
Město Františkovy Lázně
Vonšov, věžová sýpka Kateřina č.p. 44
- konzervační nátěr šindelové střechy včetně opravy šindelů
15 000,00 Kč
Město Žlutice
Žlutice, Velké náměstí 1
Muzeum - provedení a usazení dvou schodišťových stupňů z pískovce
50 000,00 Kč



 5 760 000,00 Kč

	zplnomocnění členky Rady Karlovarského kraje, Ing. Evy Valjentové, k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009

Termín kontroly: 22.10.2009

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


26. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 230/2008 – Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila CZ.1.09/4.1.00/04.00021

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 430/05/09

schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. 230/2008 ze dne 3.7.2008 – Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila dle návrhu

pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. 230/2008 – Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila 

Termín kontroly: 26.11.2009 

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského   kraje, p.o.
Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství  a cestovního ruchu
           

27. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění ev. číslo 139/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 431/05/09

schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

pověřuje vedoucího odboru zdravotnictví, Bc. Jožu Lokajíčka, na základě čl. VII odst. 1 podpisového řádu ředitele krajského úřadu č. R 04/2007 podpisem dodatku č. 1 o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
                     

28. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Stavební úpravy – Rekonstrukce kuchyně Integrované střední školy Cheb – dodávka a montáž kuchyňské technologie“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 432/05/09

schvaluje vyloučení uchazečů:
HOFMANN – CONSULTING s. r.o., Chomutov
ARALSA s.r.o. Praha - Modřany
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy – Rekonstrukce kuchyně Integrované střední školy Cheb – dodávka a montáž kuchyňské technologie“ z důvodu nepředložení nabídek 
dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Stavební úpravy – Rekonstrukce kuchyně Integrované střední školy Cheb – dodávka a montáž kuchyňské technologie“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Ing. Pavel Suchánek GASTROSERVIS Mariánské Lázně s nabídkovou cenou 4.948.921,-- Kč včetně DPH.

pověřuje Ing. Jana Kota, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže Ing. Pavel Suchánek GASTROSERVIS Mariánské Lázně s nabídkovou cenou 4.948.921,-- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 25.6.2009

Zodpovídá: Ing. Jan Kot, ředitel příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb


29. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Stavební úpravy – Rekonstrukce kuchyně Integrované střední školy Cheb – stavební část“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 433/05/09

- schvaluje vyloučení uchazečů
- LP Tech s.r.o. Cheb
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy – Rekonstrukce kuchyně Integrované střední školy Cheb – stavební část“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Stavební úpravy – Rekonstrukce kuchyně Integrované střední školy Cheb – stavební část“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ELČI s.r.o., Františkovy Lázně s nabídkovou cenou 10.244.618,70 Kč včetně DPH.

pověřuje Ing. Jana Kota, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže ELČI s.r.o., Františkovy Lázně s nabídkovou cenou 10.244.618,70 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 25.6.2009

Zodpovídá: Ing. Jan Kot, ředitel příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb


30. Zapojení příspěvkových organizací do individuálního projektu národního MŠMT s podporou Evropského sociálního fondu „UNIV 2 KRAJE – Proměna škol v centra celoživotního učení“ 
a souhlas s uzavřením partnerských smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 434/05/09

- souhlasí se zapojením následujících příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem do individuálního projektu národního MŠMT s podporou Evropského sociálního fondu „UNIV 2 KRAJE – Proměna škol v centra celoživotního učení“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Střední zemědělská škola Dalovice
	Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
	Integrovaná střední škola Cheb 
	Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
	Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
	Střední odborná škola stavební Karlovy Vary 
	Střední průmyslová škola Loket
	Hotelová škola Mariánské Lázně 
	Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 
	  Střední průmyslová škola Ostrov 
	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

- souhlasí s uzavřením smluv o partnerství při přípravě, realizaci a zajištění následné udržitelnosti projektu „UNIV 2 KRAJE – Proměna škol v centra celoživotního učení“ mezi výše uvedenými příspěvkovými organizacemi a realizátorem projektu Národním ústavem odborného vzdělávání Praha

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat Národní ústav odborného vzdělávání Praha a ředitele uvedených příspěvkových organizací o tomto usnesení

Termín kontroly: 22.10.2009 

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

31. Změna mzdy ředitele příspěvkové organizace Školní statek Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 435/05/09

schvaluje změnu mzdy Ing. Leoše Horčičky, ředitele příspěvkové organizace Školní statek Cheb, s účinností od 1. června 2009 dle návrhu

ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou mzdy ředitele příspěvkové organizace

Termín kontroly: 25.6.2009

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


32. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 436/05/09

- schvaluje vyloučení uchazeče Zistav s.r.o., Závodu Míru 27/129, 360 17 Karlovy Vary, z účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahů Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“ z důvodu nesplnění základních kvalifikačních předpokladů a nepředložení nabídky 
dle požadavků stanovených v zadávacích podmínkách výběrového řízení

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Thermia-Bau a.s., Česká 1, 360 18 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 12.778.508,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Jana Klikara, ředitele příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže Thermia-Bau a.s., Česká 1, 360 18 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 12.778.508,-- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 3.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Jan Klikar, ředitel příspěvkové organizace


33. Stanovisko k poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště stravování 
a služeb Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 437/05/09

- souhlasí s poskytnutím dotace na rok 2009 příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště ČR stravování a služeb Karlovy Vary z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí“ 

ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 9.7.2009 

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


34. Zřízení nového oboru vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední lesnická škola Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 438/05/09

schvaluje s účinností od 1. září 2009 zřízení oboru vzdělání 41-46-M/01 Lesnictví, kombinovaná forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 35 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední lesnická škola Žlutice

ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 3.9.2009

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


35. Doplnění usnesení č. RK 402/04/09 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 439/05/09

- 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: Mgr. Jaroslav Borka	        		- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Ing. Josef Malý	 		- náhradník: Ing. Josef Hora
- člen: Václav Mleziva		 	- náhradník: Milan Matějka
- člen: Mgr. Monika Šperglová	 	- náhradník: Ing. Radim Adamec
- člen: Ing. Radek Havlan			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Petr Uhříček			- náhradník: Mgr. Ivo Kováč

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže                      a tělovýchovy
36. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 440/05/09

schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2009 nestátním neziskovým organizacím v celkové výši 730.000,-- Kč, dle návrhu v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí částky 
270 000,-- Kč na příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2009 nestátním neziskovým organizacím, dle návrhu v tabulce č. 2 důvodové zprávy

Termín kontroly: 13.8.2009

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


37. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 441/05/09

schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2009 nestátním neziskovým organizacím ve výši 570 000,-- Kč, dle návrhu v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí částky 
330 000,-- Kč na příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2009 nestátním neziskovým organizacím, dle návrhu v tabulce č. 2 důvodové zprávy

Termín kontroly: 13.8.2009

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


38. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 442/05/09

souhlasí s poskytnutím příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí v celkové výši 11.850.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků na drobné vodohospodářské ekologické akce dle varianty 1A

Termín kontroly: 13.8.2009 

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

39. Vyjádření k oznámení záměru „Silnice III/2172, Hranice – státní hranice“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 443/05/09

projednala oznámení záměru „Silnice III/2172, Hranice – státní hranice“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Silnice III/2172, Hranice – státní hranice“ souhlasí za podmínky, že bude na základě výsledků autorizovaného měření hluku emitovaného z předmětné komunikace po realizaci její rekonstrukce a přeložky zajištěno provedení efektivních protihlukových opatření.

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


40. Vyjádření k dokumentaci záměru „Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I a následná těžba výhradního ložiska Jimlíkov – sever“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 444/05/09

- projednala dokumentaci záměru „Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I a následná těžba výhradního ložiska Jimlíkov - sever“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I a následná těžba výhradního ložiska Jimlíkov - sever“ souhlasí a upozorňuje na skutečnost, že veškeré změny na zdrojích, které výrazně ovlivňují region, musí být v souladu s Krajským programem snižování emisí a Krajským programem ke zlepšování kvality ovzduší. V oblasti, ve které se výše uvedený zdroj nachází, dochází 
ke kumulaci zdrojů znečišťování ovzduší, především emisemi PM10 a PM2,5, které je nutné z hlediska ochrany ovzduší sledovat.

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


41. Zajištění stravovacích kuponů pro zaměstnance krajského úřadu a uvolněné členy zastupitelstva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 445/05/09

- souhlasí s odběrem stravovacích kuponů pro zaměstnance krajského úřadu a uvolněné členy zastupitelstva od firmy Le Chéque déjeuner s.r.o. do konce roku 2009 s účinností od 1.6.2009

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedeným usnesením
Termín kontroly: 25.6.2009

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


42 a) Přenos kompetencí dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů – odbor správy majetku   


Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 446/05/09

- bere na vědomí změnu názvu Odboru majetkoprávního Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na Odbor správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje

- svěřuje Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje působnost rozhodovat 
o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je majetek Karlovarského kraje, a to na základě ust. § 59 odst. 1 písm.) l zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, při respektování platné legislativy v příslušné oblasti a v souladu s metodickými pokyny vydanými Krajským úřadem Karlovarského kraje

- ukládá odboru správy majetku pololetně informovat Radu Karlovarského kraje o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce vždy v termínech k 30.6. a k 31.12. běžného roku

- ukládá odboru správy majetku pololetně informovat Radu Karlovarského kraje o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene vždy v termínech k 30.6. a k 31.12. běžného roku

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje průběžně podávat Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje informaci o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene

Termín kontroly: 23.7.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru správy majetku


42 b) Výsledek konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov a vyhlášení nového konkursního řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 447/05/09

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov   

- schvaluje vyhlášení nového konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov a text oznámení o konání konkursního řízení dle přílohy 

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

Termín kontroly: 25.6.2009

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



