Usnesení z 34. jednání RKK dne 25.6.2009
25.6.2009		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 34. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 25. června 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:03 do 10:49 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 
Omluveni:	MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Přizvaní:		Bc. Lokajíček, Ing. Správková
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1.    Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.6.2009		 RK 610/06/09
  2.	Schválení Pravidel Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek 	 RK 611/06/09
Karlovarským krajem	
  3.	Rozpočtové změny								  RK 612/06/09	
  4.	Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice – havarijní 	  RK 613/06/09
stav schodiště
  5.	Příspěvek pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Karlovy Vary 		  RK 614/06/09
na projektovou dokumentaci na výstavbu dvou dvojdomků
  6.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna 		  RK 615/06/09
dlouhodobě nemocných v Nejdku
  7.	Schválení projektového záměru „Technologická centra a elektronické spisové 	  RK 616/06/09	
služby v území – technologické centrum Karlovarského kraje“ a návrhu jeho 
zařazení do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
  8.	Projednání „Souhrnné monitorovací zprávy o postupu realizace Programu 		  RK 617/06/09
rozvoje Karlovarského kraje v roce 2008“ v orgánech kraje
  9.	Finanční podpora přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) v r. 2009 – 	  RK 618/06/09
stanovení kritérií
10.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní 	  RK 619/06/09	
regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti 
územního obvodu Karlovarského kraje
11.	Schválení podání žádosti o provedení změnového řízení v rámci rozpočtu 		  RK 620/06/09
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009
12.	Schválení výběru nejvhodnější nabídky a dalšího pořadí nabídek v zadávacím 	  RK 621/06/09
řízení na dodavatele stavebních prací na akci „II/221 Modernizace silnice 
Merklín – Pstruží“
13.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku 	  RK 622/06/09
hospodaření – zisku za rok 2008
14.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemních smluv		  RK 623/06/09	 
15.	Tisková oprava usnesení č. RK 595/06/09 ze dne 4.6.2009 –  Schválení změny 	  RK 624/06/09
podoby zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku „Centrum 
technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“
16.	Odměna Ing. Václavovi Jaklovi, řediteli organizace Sociální služby, příspěvková 	  RK 625/06/09
organizace za 2. pololetí 2008
17.	  „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 	  RK 626/06/09	
prevence v období let 2008 – 2012“ -  uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám 
o poskytování sociálních služeb 
18.		Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb 		  RK 627/06/09
v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ - 
schválení Smlouvy o poskytování služeb
19.	  Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		  RK 628/06/09
Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu – rekonstrukce 3. etapa, stavební 
úpravy 4. NP
- schválení vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
	  - schválení výsledku zadávacího řízení
20.		Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	   RK 629/06/09	
parcely č. 86 v k.ú. Milhostov
21.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části 		   RK 630/06/09 pozemkových parcel č. 3179/3 a č. 3179/12 v k.ú. Bečov nad Teplou
22.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	   RK 631/06/09 
parcely č. 3119/3 v k.ú. Nejdek
23.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	   RK 632/06/09	
do majetku Obce Tatrovice a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce 
Tatrovice do majetku Karlovarského kraje
24.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – 	   RK 633/06/09 
části pozemků p.č. 2321/1, č. st. 6176 a č. 2695/3  v  k.ú. Cheb
25.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 	   RK 634/06/09	
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
26.    Záměr kraje úplatně nabýt nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – 	   RK 635/06/09	
  řadové domy v Karlových Varech – Tašovicích, včetně souvisejících pozemků, 
  pro potřeby Dětského domova Karlovy Vary	
27.	  Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	   RK 636/06/09       parcely č. 6/2 v k.ú. Velichov
28.		Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – automobil MAZDA  RK 637/06/09	
SR – E2000 Bus ve správě  příspěvkové organizace Sociální služby Kynšperk 
nad Ohří
29.	  Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje na II. pololetí roku 2009		   RK 638/06/09	
30.	  Správa nemovitosti Císařské lázně (Lázně I)					   RK 639/06/09
31.	  Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		   RK 640/06/09
„Zhotovení propagačních materiálů v rámci projektu Soubor propagačních 
materiálů Karlovarského kraje“
32.	  Smlouva o dílo v rámci projektu „Prezentace kulturního dědictví kraje“		   RK 641/06/09
33.	Oznámení o průběhu projektů, administrovaných odborem kultury, památkové 	   RK 642/06/09	
péče, lázeňství a cestovního ruchu, realizovaných z rozpočtových prostředků 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad: „Veletrhy cestovního ruchu 
Karlovarského kraje v roce 2009“, „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ 
a „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
34.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	   RK 643/06/09
rezervací a městských památkových zón 2009 - II. etapa
35.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	   RK 644/06/09
rezervací a městských památkových zón 2009 –  návrh na změnu využití 
finančních prostředků stanovených kvótou pro Město Karlovy Vary v jiné 
městské památkové rezervaci nebo zóně
36.	Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování, zabezpečení a úhradě činností 	   RK 645/06/09	
nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, ev. č. 139/2008
37.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků 		   RK 646/06/09
ve zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje – duben 2009
38.	Rozšíření Krajských listů o informace z Karlovarské krajské nemocnice a.s.	   staženo
39.	Změna usnesení č. RK 438/05/09 – Zřízení nového oboru vzdělání ve střední 	   RK 647/06/09
škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední lesnická škola 
Žlutice
40.	Změna usnesení č. RK 606/06/09 – Projekt „Výuka ICT a následné ověření 	   RK 648/06/09
znalostí a dovedností získáním certifikátu ECDL“ příspěvkové organizace 
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
41.	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových 	  RK 649/06/09
organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
Karlovarským krajem
42.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 	  RK 650/06/09
a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009
43.	Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	  RK 651/06/09
organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
44.	Partnerství příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna  		  RK 652/06/09
Sokolov v projektu společnosti Systém NET Solution s.r.o. 
„Příběhy pomáhají s problémy“
45.	Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové 	  RK 653/06/09
organizace zřizované Karlovarským krajem
46.	Zřízení přípravných tříd základní školy, jejichž činnost vykonává příspěvková 	  RK 654/06/09
organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
47.     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 	  RK 655/06/09
kraje na financování přípravné fáze projektu připravovaného k realizaci 
v rámci Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 na akci „Zřízení 
Německo-českého jazykového a komunikačního centra v gymnáziích Oelsnitz 
a Cheb“   
48.	Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací Gymnázium Sokolov 	  RK 656/06/09
a Gymnázium a obchodní akademie Chodov
49.	Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí 7. a 8. výzva	  RK 657/06/09
50a)	Tisková oprava části usnesení č. RK 599/06/09 ze dne 8.6.2009 – 		  RK 658/06/09
Zrušení usnesení č. RK 405/05/09 ze dne 11.5.2009 a příprava zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku: „Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 – 
Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení kvalifikačních kritérií
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
50b)	Smlouva o propagaci obchodního jména uzavřená mezi Karlovarským krajem 	  RK 659/06/09
a společností STRABAG, a.s.
50c)	Souhlas k užití znaku Karlovarského kraje					  RK 660/06/09


50d)	Rozšíření varianty „A“ systému poskytování lékařské služby první pomoci 	  RK 661/06/09
(LSPP) od 1.7.2009
50e)	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým 		  RK 662/06/09
parcelám dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ 
Karlovarského kraje“ – C
50f)	Změna usnesení č. RK 580/06/09 - Projekt „Zvyšováním kvality pedagogického 	  RK 663/06/09
procesu ke zvýšení kvality výuky“ příspěvkové organizace Střední škola 
živnostenská Sokolov

















 Mgr. Martin Havel, v z.		 	            Mgr. Jaroslav Borka v. r.
                       hejtmana						ověřovatel
 Karlovarského kraje

























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Jaroslava Borku
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 50a)	- Tisková oprava části usnesení č. RK 599/06/09 ze dne 8.6.2009 – Zrušení usnesení 
č. RK 405/05/09 ze dne 11.5.2009 a příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: 
„Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení kvalifikačních kritérií
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
bod č. 50b)	- Smlouva o propagaci obchodního jména uzavřená mezi Karlovarským krajem 
a společností STRABAG, a.s.
bod č. 50c)	- Souhlas k užití znaku Karlovarského kraje
bod č. 50d)	- Rozšíření varianty „A“ systému poskytování lékařské služby první pomoci (LSPP) 
od 1.7.2009
bod č. 50e)	- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského 
kraje“ – C
bod č. 50f)	- Změna usnesení č. RK 580/06/09 - Projekt „Zvyšováním kvality pedagogického procesu ke zvýšení kvality výuky“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Stažení:
bodu č. 38)	- Rozšíření Krajských listů o informace z Karlovarské krajské nemocnice a.s.



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.6.2009  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 610/06/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.6.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

2. Schválení Pravidel Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 611/06/09

- schvaluje Pravidla Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem s datem nabytí účinnosti od 01.07.2009 a ruší Pravidla Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem č. PR 06/2006 s ukončením účinnosti dne 30.06.2009

- ukládá řediteli krajského úřadu zajistit vydání Směrnice krajského úřadu Zásady pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem v rámci organizační struktury Karlovarského kraje

Termín kontroly: 13.8.2009

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


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 612/06/09

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 145/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitola příspěvky cizím subjektům, z neinvestičních na investiční výdaje ve výši ± 65.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí příspěvku  na úseku ochrany životního prostředí organizaci Ostrovský Macík o.s. na nákup automobilu.

Rozpočtovou změnu č. 146/2009 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 110.680,34 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. 147/2009
- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 250.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na neinvestiční výdaje spojené s přípravnými pracemi projektu Karlovarského kraje Karlovarská karta připravovaného k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 
3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu  č. 148/2009
 -  přesun a zároveň změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční 
ve výši ± 836.000,-- Kč z Odboru regionálního rozvoje do Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů spojených se smluvním zajištěním pozemků – nájemní smlouvy - pro realizaci projektu Cyklostezka Ohře, akce č. 4009
 -  přesun rozpočtových prostředků z Odboru správa majetku do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 426.512,-- Kč, jedná se o nevyčerpané prostředky určené na úhradu nájemného, projekt Cyklostezka Ohře II., akce č. 4040. Pro vysokou náročnost celého projektu Cyklostezka Ohře byl tento projekt už v přípravné fázi rozdělen na projekty dva: Cyklostezka Ohře akce č. 4009 a Cyklostezka Ohře II. akce č. 4040, oba jsou připravovány k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu  č. 149/2009
 - zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 509.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na projekt eGovernment v obcích k poskytnutí příspěvků obcím na spolufinancování projektů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osa 2, oblast podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě. Cílem je vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřizování a rozvoj kontaktních míst veřejné správy, zapojování místních pracovišť – Czech POINT (přehled jednotlivých obcí je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 150/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši  ± 700.000,-- 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. 151/2009
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 750.000,-- Kč na provozní výdaje budovy Císařských lázní

Rozpočtovou změnu č. 152/2009
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,-- Kč na příspěvek Karlovarskému městskému divadlu, o.p.s. na projekt z oblasti kultury „Činnost Karlovarského městského divadla, o.p.s“

Rozpočtovou změnu č. 153/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na akci Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje z položek běžného rozpočtu odboru ve výši ±  69.915,-- Kč
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru informatiky do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na akci Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje ve výši ±  69.915,-- Kč. Finanční prostředky celkem ve výši 139.830,-- Kč pokryjí výdaje nad rámec rozpočtu projektu, budou vedeny jako neuznatelné, změna výdajů projektu je dána vysoutěženou cenou nejvýhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje. Projekt je realizován a financován v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3 - Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu.

Rozpočtovou změnu č. 154/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje z akce Vizuální prezentace Karlovarského kraje na akci Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009 ve výši ±  500.000,-- Kč k pokrytí neuznatelných výdajů, tedy výdajů nad rámec rozpočtu projektu, ovlivněné změnou kurzu české koruny k EUR,  změnou cen v zahraničí a zvýšeným zájmem spoluvystavovatelů. Oba zmíněné projekty jsou realizovány a financovány v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3 - Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu.   

Rozpočtovou změnu č. 155/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.893.000,-- Kč (finanční prostředky jsou alokovány na účtu Fond řízení likvidity). Jedná se o navýšení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, Kynšperk nad Ohří na akci „Domov pro seniory Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZKK 110/06/09 ze dne 18.6.2009, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2008.

Rozpočtovou změnu č. 156/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 20.000.000,-- Kč (finanční prostředky jsou alokovány na účtu Fond řízení likvidity). Finanční prostředky jsou určeny pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. jako dotace z rozpočtu územně samosprávného celku na stanovený účel v souladu s § 47 odst. 4 vyhlášky 500/2002, kterou se provádí zákon o účetnictví, a to 10.000.000,-- Kč do fondu odměn pro rok 2009 
a 10.000.000,-- Kč jako investiční dotace pro rok 2009 na nákup CT přístroje, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZKK 110/06/09 ze dne 18.6.2009, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2008 a usnesením č. ZKK 88/04/09 ze dne 16.4.2009.

Rozpočtovou změnu č. 157/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 29.122,-- Kč. Jedná se o zapojení vrácených finančních prostředků příspěvkové organizace Karlovarského kraje Sociálních služeb, Kynšperk 
nad Ohří do rozpočtu Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro organizaci Pomoc v nouzi o.p.s. Sokolov. Tato organizace převzala činnost původní sociální služby domova na půl cesty příspěvkové organizace Karlovarského kraje Sociální služby Kynšperk nad Ohří.

Rozpočtovou změnu č. 158/2009
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru kancelář ředitele úřadu, oddělení personálních věcí a vzdělávání Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.000,-- Kč na odbornou přednášku na téma Extremismus (v souladu s koncepcí prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 - 2011) pro zaměstnance městské policie, školské metodické prevence, pracovníků odborů sociálních a zdravotnictví, pedagogicko-psychologické poradny

Rozpočtovou změnu č.  159/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 147.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Krajská knihovna Karlovy Vary“ z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3.

Rozpočtovou změnu č. 160/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 376.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary ve výši 210.000,-- Kč (podprogram VISK 2: 38.000,-- Kč, podprogram VISK 5: 64.000,-- Kč, podprogram VISK 7: 81.000,-- Kč a podprogram 
VISK 9: 27.000,-- Kč) a Krajské muzeum Karlovarského kraje ve výši 166.000,-- Kč (podprogram 
VISK 6: 35.000,-- Kč a podprogram VISK 7: 131.000,-- Kč).

Rozpočtovou změnu č. 161/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 400.000,-- Kč (finanční prostředky jsou alokovány na účtu Fond řízení likvidity). Jedná se o neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje na archeologický výzkum dle § 22 zák. 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. ZKK 110/06/09 ze dne 18.6.2009, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2008.

Rozpočtovou změnu č. 162/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 ve výši 5.500.000,-- Kč (finanční prostředky jsou alokovány na účtu Fond řízení likvidity) do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Investiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domovu mládeže a školní jídelně Karlovy Vary na realizaci veřejné zakázky „Domov mládeže, výměna stávajícího osobonákladního výtahu“, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZKK 110/06/09 ze dne 18.6.2009, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2008.

Rozpočtovou změnu č. 163/2009
- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 795.991,-- 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 kraj (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 164/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 45.000,-- Kč z rezervy Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední odborné škole logistické 
a střednímu odbornému učilišti Dalovice na opravu havarijního stavu schodiště.

Rozpočtovou změnu č. 165/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 190.400,-- Kč z rezervy Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Investiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Karlovy Vary 
na úhradu nákladů spojených se zhotovením projektové dokumentace na výstavbu dvou dvojdomků 
pro umístění 3 rodinných skupin.

Rozpočtovou změnu č. 166/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 11.096,95 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za IV. čtvrtletí roku 2008 (2. část). Jedná se o finanční vypořádání za rok 2008 (rozpis 
na jednotlivá zdravotnická zařízení je v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 167/2009
- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 1.023.068,20 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k finančnímu zajištění neinvestičních výdajů projektu příspěvkové organizace Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov - Solární škola – regionální výukové středisko OZE. Projekt bude realizován a financován v rámci Operačního programu Cíl 3 – přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko. Finanční prostředky budou poskytnuty formou příspěvku. 

Rozpočtovou změnu č. 168/2009
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,-- Kč na příspěvek Městu Loket na projekt „Loketské kulturní léto 2009“

Termín kontroly: 23.7.2009

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


4. Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice – havarijní stav schodiště

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 613/06/09

- souhlasí s poskytnutím mimořádného neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice ve výši 45.000,- Kč na odstranění havarijního stavu schodiště
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Příspěvek pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Karlovy Vary na projektovou dokumentaci na výstavbu dvou dvojdomků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 614/06/09

- souhlasí s poskytnutím mimořádného investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Karlovy Vary ve výši 190.400,- Kč na zhotovenou projektovou dokumentaci pro výstavbu dvou dvojdomků pro umístění rodinných skupin dětského domova 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6.  Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 615/06/09

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 
v Nejdku ve výši 1.600.000,-- Kč na řešení havarijního stavu dodávky pitné vody 

Zodpovídá: Olga Rožcová, ředitelka příspěvkové organizace


7. Schválení projektového záměru „Technologická centra a elektronické spisové služby v území – technologické centrum Karlovarského kraje“ a návrhu jeho zařazení do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 616/06/09

- schvaluje projektový záměr „Technologická centra a elektronické spisové služby v území – technologické centrum Karlovarského kraje“   
    
- schvaluje návrh na zařazení projektu „Technologická centra a elektronické spisové služby v území – technologické centrum Karlovarského kraje“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 
Termín kontroly: 8.10.2009

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


8. Projednání „Souhrnné monitorovací zprávy o postupu realizace Programu rozvoje Karlovarského kraje v roce 2008“ v orgánech kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 617/06/09
- ukládá vedoucím věcně příslušných odborů, aby zajistili projednání dílčích monitorovacích zpráv 
a souhrnné monitorovací zprávy v příslušných výborech Zastupitelstva Karlovarského kraje a komisích Rady Karlovarského kraje v termínu do 20.8.2009, tj. před projednáním konečné verze aktualizace Plánu rozvoje Karlovarského kraje v Zastupitelstvu Karlovarského kraje 17.9.2009
Termín kontroly: 24.9.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


9.  Finanční podpora přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) v r. 2009 – stanovení kritérií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 618/06/09

- schvaluje kritéria pro poskytnutí finanční podpory na přepravu jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) v roce 2009 dle návrhu
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


10. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 619/06/09

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci VIAMONT a.s. a České dráhy, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 13.8.2009
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 620/06/09

- schvaluje podání žádosti o provedení změnového řízení v rámci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 za účelem zajištění reálného předfinancování projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“
Termín kontroly: 24.9.2009

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


12. Schválení výběru nejvhodnější nabídky a dalšího pořadí nabídek v zadávacím řízení 
na dodavatele stavebních prací na akci „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží“
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 621/06/09

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „II/221 Modernizace silnice Merklín - Pstruží“, 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 77.299.549,- 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 80.342.140,45 Kč včetně DPH a na 3. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Algon a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb, IČ: 28420403, s nabídkovou cenou 83.100.558,17 Kč včetně DPH. 
Termín kontroly: 13.8.2009

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


13. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření – zisku za rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 622/06/09

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, účetní závěrku a vytvoření kladného výsledku hospodaření – zisku ve výši  3.045.996,-- Kč za rok 2008

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku 
a zakladatelské listiny, rozdělení zisku za rok 2008 ve výši 3.045.996,-- Kč takto:
95.844,-- Kč přidělit do zákonného rezervního fondu společnosti
20.000,-- Kč přidělit do sociálního fondu společnosti
2.930.152,-- Kč ponechat jako nerozdělený zisk minulých let
                                
- bere na vědomí jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předloženou Zprávu o vztazích mezi ovládanou 
a ovládající osobou za rok 2008 
Termín kontroly:  23.7.2009 

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 623/06/09

- souhlasí s uzavřením podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a subjekty uvedenými v důvodové zprávě
Termín kontroly: 23.7.2009
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


15. Tisková oprava usnesení č. RK 595/06/09 ze dne 4.6.2009 –  Schválení změny podoby zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 624/06/09

- bere na vědomí tiskovou opravu usnesení č. RK 595/06/09 ze dne 4.6.2009 v tomto znění: 

Původní znění: 
- revokuje své usnesení č. RK 502/05/09 ze dne 21.5.2009

Nové znění:
- revokuje své usnesení č. RK 501/05/09 ze dne 21.5.2009

Další text usnesení se nemění.

Zodpovídá: Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana Karlovarského kraje


16. Odměna Ing. Václavovi Jaklovi, řediteli organizace Sociální služby, příspěvková organizace 
za 2. pololetí 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 625/06/09

- schvaluje výši odměny Ing. Václavovi Jaklovi, řediteli organizace Sociální služby, příspěvková organizace za 2. pololetí roku 2008 v částce dle návrhu
Termín kontroly: 13.8.2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


17. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ -  uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytování sociálních služeb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 626/06/09

- schvaluje uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytování sociálních služeb č. 375/2008
362/2008, 364/2008, 357/2008, 355/2008, 367/2008, 358/2008, 368/2008, 370/2008, 369/2008, 374/2008, 356/2008, 361/2008, 373/2008, 363/2008, 371/2008, 365/2008, 372/2008, 359/2008, 360/2008, 366/2008, 134/2009, 152/2009

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatků č. 1 Smluv o poskytování sociálních služeb pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“

Termín kontroly: 13.8.2009

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


18. Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ - schválení Smlouvy o poskytování služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 627/06/09

- schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné z pohledu uživatele“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o poskytování služeb pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné z pohledu uživatele“  mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, o.s., Praha 4, 5. května 9, IČ: 26648989 s nabídkovou cenou 
27.850.000,-- Kč
Termín kontroly: 13.8.2009

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


19.  Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu – rekonstrukce 3. etapa, stavební úpravy 4. NP
- schválení vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
- schválení výsledku zadávacího řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 628/06/09

- schvaluje vyloučení uchazeče ALGON, a.s. se sídlem Čsl. armády 19, 253 01 Hostivice,  IČ 28420403 ze zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu – rekonstrukce 3. etapa, stavební úpravy 4. NP

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ 
v Chebu – rekonstrukce 3. etapa, stavební úpravy 4. NP. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Jaroslav Bílek, místo podnikání Lesní 7, 351 35 Plesná, IČ: 12483532, s nabídkovou cenou 6.962.457,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Hanu Marešovou, ředitelku příspěvkové organizace Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, Mírová 6, Cheb, podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení – Jaroslav Bílek, místo podnikání Lesní 7, 351 35 Plesná, IČ: 12483532, s nabídkovou cenou 
6.962.457,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly:  23.7.2009

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


20. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 86 v k.ú. Milhostov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 629/06/09

schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 86 o výměře 26 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 153-120/2009 z původní pozemkové parcely č. 86 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 86/2 v k.ú. a obci Milhostov formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a panem Milanem Ščasným, trvale bytem Milhostov 63, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.000,-- Kč + 1.854,-- Kč 
za vyhotovení znaleckého posudku + 2.975,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 
6.829,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část parcely na své úřední desce, tj. do 27.7.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Milana Ščasného

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- 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: 22.10.2009

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


21. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 3179/3 a č. 3179/12 v k.ú. Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 630/06/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 3179/12 o výměře 6 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 497-81/2007 z původní pozemkové parcely č. 3179/12 
a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. st. 807/2, část pozemkové parcely č. 3179/3 o výměře 101 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 515-53/2008 z původní pozemkové parcely č. 3179/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3179/13 a část pozemkové parcely č. 3179/12 o výměře 74 m2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 515-53/2008 z původní pozemkové parcely č. 3179/12 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3179/15, vše v k.ú. a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Jiřím Švecem a Jiřinou Švecovou, oba trvale bytem Mariánskolázeňská 314, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou (jako kupující na straně druhé), za cenu 13.230,-- Kč + 2.100,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 15.330,-- Kč, 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tyto části parcel na své úřední desce, tj. do 27.7.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Švecových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí

- 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: 22.10.2009

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


22. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 3119/3 v k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 631/06/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 3119/3, v k ú. Nejdek

Termín kontroly: 22.10.2009

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


23. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Tatrovice a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Tatrovice do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 632/06/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 959/5 o výměře 410 m2, č. 989/9 o výměře 414 m2, č. 989/10 o výměře 221 m2 a  č. 989/12 o výměře 31 m2 v k.ú. a obci Tatrovice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Tatrovice, se sídlem Tatrovice č.p. 27,  PSČ 357 35 Chodov, IČ 00573124, zastoupenou starostou obce Josefem Homolkou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 27.7.2009, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Tatrovice

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 24/2 o výměře 448 m2, č. 945/70 o výměře 41 m2 a č. 958/2 o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Tatrovice formou darovací smlouvy mezi Obcí Tatrovice, se sídlem Tatrovice č.p. 27,  
PSČ 357 35 Chodov, IČ 00573124, zastoupenou starostou obce Josefem Homolkou (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Obce Tatrovice do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 22.10.2009

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


24. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  části pozemků p.č. 2321/1, č. st. 6176 a č. 2695/3 v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 633/06/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 2321/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 3848-649/2008 z původní pozemkové parcely č. 2321/1 a označeny jako její díl „m1“ o výměře 100 m2, díl „n1“ o výměře 56 m2, díl „q1“ o výměře  40 m2, díl „t1“ 
o výměře 37 m2, díl „v1“ o výměře 30 m2, díl „c2+y1“ o výměře 15 m2, díl „ e2“ o výměře 206 m2, díl „h2“ o výměře 25 m2, díl „l2“ o výměře 45 m2, díl „d1“ o výměře 16 m2, díl „f1“ o výměře 46 m2, díl „g1“ o výměře 3 m2, díl „i1“ o výměře 7 m2, díl „b1“ o výměře 157 m2, části označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3420 o výměře 112 m2, č. 3422 o výměře 24 m2 a č. 3430 o výměře 
27 m2, části stavební parcely č. st. 6176, které byly odděleny stejným  geometrickým plánem z původní stavební parcely č. st. 6176 a označeny jako její díl „b2“ o výměře 8 m2 a díl „g2“ o výměře 2 m2, části pozemkové parcely č. 2695/3, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 2695/3 a označeny jako její díl „a1“ o výměře 656 m2, díl „c1“ o výměře 177 m2, díl „e1“ 
o výměře 15 m2, díl „h1“  o výměře 15 m2, díl „j1“ o výměře 44 m2, části označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2695/7 o výměře 500 m2, č. 3403  o výměře 106 m2, č. 3404 o výměře     270 m2, č. 3405 o výměře 22 m2, č. 3406 o výměře 200 m2, č. 3407 o výměře 251 m2, č. 3408 o výměře 30 m2, č. 3410 o výměře 27 m2, č. 3414 o výměře  190 m2, č. 3415 o výměře 20 m2, č. 3416 o výměře 
38 m2, č. 3417 o výměře 36 m2 a č. 3418 o výměře 174 m2, vše 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, PSČ 350 02 Cheb, IČ 253979, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkových parcel na své úřední desce, tj. do 27.7.2009 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: 22.10.2009

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


25. 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 634/06/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 245/2 v k.ú. Hlavno, silnice  č. III/21218 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 165-1398/2007 ze dne 16.11.2007 (umístění inženýrských sítí – kNN), 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 silničnímu pozemku p.č. 1310/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, silnice č. III/2098 ve prospěch Města Nové Sedlo, dle polohopisného plánu (umístění inženýrských sítí – kanalizace), 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 silničnímu pozemku p.č. 242/1 v k.ú. Cheb, silnice č. II/606 
ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 3835-3130/2008 ze dne 11.2.2009 (umístění inženýrských sítí – rekonstrukce vodovodu), 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: 22.10.2009

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


26. Záměr kraje úplatně nabýt nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – řadové domy v Karlových Varech – Tašovicích, včetně souvisejících pozemků, pro potřeby Dětského domova Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 635/06/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje úplatně nabýt následující nemovitosti se stavebními úpravami 
dle návrhu:

-  budovy bez čp/če (v katastru nemovitostí je dosud zapsána jako rozestavěná budova) postavené 
na stavební parcele č. st. 587, včetně všech jejích součástí, příslušenství a vybavení, stavební parcely 
č. st. 587 o výměře 79 m2, pozemkové parcely č. 123/75 o výměře 35 m2, pozemkové parcely č. 123/105 o výměře 40 m2, vše v k.ú. Tašovice a obci Karlovy Vary

- budovy bez čp/če (v katastru nemovitostí je dosud zapsána jako rozestavěná budova) postavené 
na stavební parcele č. st. 588, včetně všech jejích součástí, příslušenství a vybavení, stavební parcely 
č. st. 588 o výměře 80 m2, pozemkové parcely č. 123/76 o výměře 278 m2, vše v k.ú. Tašovice a obci Karlovy Vary

- budovy bez čp/če (v katastru nemovitostí je dosud zapsáno jako rozestavěná budova) postavené 
na stavební parcele č. st. 589, včetně všech jejích součástí, příslušenství a vybavení, stavební parcely 
č. st. 589 o výměře 80 m2, pozemkové parcely č. 123/77 o výměře 248 m2, vše v k.ú. Tašovice a obci Karlovy Vary

- budovy bez čp/če (v katastru nemovitostí je dosud zapsáno jako rozestavěná budova) postavené 
na stavební parcele č. st. 590, včetně všech jejích součástí, příslušenství a vybavení, stavební parcely 
č. st. 590 o výměře 79 m2, pozemkové parcely č. 123/78 o výměře 43 m2, pozemkové parcely č. 123/107 o výměře 40 m2, vše v k.ú. Tašovice a obci Karlovy Vary

Termín kontroly: 24.9.2009

Zodpovídá: Mgr. Jan Sekot, ředitel Dětského domova Karlovy Vary, p.o.


27. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 6/2 v k.ú. Velichov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 636/06/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 6/2 o výměře 47 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 395-54/2007 z původní pozemkové parcely č. 6/2 a označena jako její díl „a“ v k.ú. a obci Velichov formou kupní smlouvy mezi paní Zdeňkou Horskou, trvale bytem Velichov č.p. 32,  PSČ 363 01 Velichov (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé) za cenu, která byla stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku č. 09-4834 ze dne 16.4.2009 ve výši 1.810,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku paní Zdeňky Horské, 
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: 22.10.2009

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


28. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – automobil MAZDA SR – E2000 Bus ve správě příspěvkové organizace Sociální služby Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 637/06/09

- schvaluje prodej movitého majetku – automobil MAZDA SR – E 2000 Bus, SOE 37-26, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Sociální služby Kynšperk nad Ohří, jako prodávajícím na jedné straně a fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění Františkem Kopko, autobazar AUTO SAFRAN Sokolov, jako vykupujícím na straně druhé, za cenu 24.600,-- Kč včetně DPH, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby s tím, že finanční prostředky ve výši 23.100,-- Kč získané prodejem budou odvedeny 
do rozpočtu kraje

Termín kontroly: 13.8.2009
  
Zodpovídá: Ing. Václav Jakl, ředitel PO Sociální služby Kynšperk nad Ohří


29. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje na II. pololetí roku 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 638/06/09

- schvaluje plány práce komisí na II. pololetí roku 2009: 
Komise pro životní prostředí
	Komise pro posuzování žádostí o financování ze státního rozpočtu
       Energetické komise
       Komise pro vnější vztahy
Zodpovídá: předsedové komisí Rady Karlovarského kraje


30. Správa nemovitosti Císařské lázně (Lázně I)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 639/06/09

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro veřejnou zakázku „Výkon správy nemovitosti Císařské lázně (Lázně I)“ 
do 30.12.2009

- schvaluje ukončení příkazní smlouvy pro výkon správy nemovitostí uzavřené dne 5.9.2008 
se společností RECOM REALITY, s.r.o. nejpozději k 30.12.2009

- ukládá odboru vnitřních záležitostí vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku „Výkon správy nemovitosti Císařské lázně (Lázně I)“ v souladu s předpisem rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ a ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 
Termín kontroly: 13.8.2009
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


31. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zhotovení propagačních materiálů v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 640/06/09

- schvaluje vyloučení uchazeče:
Reklamní agentura Aa, s.r.o.
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zhotovení propagačních materiálů v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ z důvodu nesplnění profesních kvalifikačních předpokladů

- schvaluje vyloučení uchazeče:
Reklamní agentura REMA, s.r.o.
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zhotovení propagačních materiálů v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ z důvodu nedoložení návrhu smlouvy o dílo dle požadavku stanoveného v zadávací dokumentaci, dále z důvodu nesplnění profesních kvalifikačních 
a technických kvalifikačních předpokladů

- schvaluje vyloučení uchazeče:
POINT CZ, s.r.o.
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zhotovení propagačních materiálů v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ z důvodu nezpracování nabídky dle požadavku stanoveného v zadávací dokumentaci
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zhotovení propagačních materiálů v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče FORNICA GRAPHICS s.r.o. s nabídkovou cenou 971.299,-- Kč včetně DPH.
Termín kontroly: 23.7.2009

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


32. Smlouva o dílo v rámci projektu „Prezentace kulturního dědictví kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 641/06/09

- souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo v rámci projektu „Prezentace kulturního dědictví kraje“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o dílo
Termín kontroly: 3.9.2009
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


33. Oznámení o průběhu projektů, administrovaných Odborem kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu, realizovaných z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad: „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ a „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 642/06/09

- bere na vědomí informace o průběhu realizace projektů administrovaných odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
Termín kontroly: 13.8.2009

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


34. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2009 - II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 643/06/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) v roce 2009 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci II. etapy v celkové výši 340.901,50 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
                                     Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou
76.359,00 Kč
Loket, kostel sv. Václava
Oprava okna nad hlavním vstupem v západní stěně kostela
Pavel Váša
64.542,50 Kč
Loket, měšťanský dům čp. 75
Obnova okapní stříšky na boční stěně domu
Římskokatolická farnost Ostrov
100.000,00 Kč
Horní Blatná, kostel 
sv. Vavřince
Oprava šindelové střechy s penetračním nátěrem, oprava fasádních omítek
Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou 
60.000,00 Kč
Bečov nad Teplou, barokní fara
Obnova dožilé fasády a fasádních prvků
Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
40.000,00 Kč
Bečov nad Teplou, kostel 
sv. Jiří 
Obnova dožilé fasády a fasádních prvků

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2009 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci II. etapy v celkové výši 4.934.158, 00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Bečov nad Teplou
100.000, 00 Kč
Bečov nad Teplou, radnice
Sanace krovu radnice, dokončení šindelové střechy včetně ochranných nátěrů
Město Františkovy Lázně
1.380.000,00 Kč
Františkovy Lázně, pavilon Solného a Lučního pramene
Oprava a nátěr fasády, obnova nátěrů oken a okenic, dveří, oprava vstupního schodiště, oprava klempířských prvků
Město Horní Slavkov
605.000, 00 Kč
Horní Slavkov, Pluhův dům 
čp. 497
Restaurování omítek a kamenických prvků
Město Horní Slavkov
500.000, 00 Kč
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
Stavební práce dle dodatku 
č. 3 ze dne 29. 5. 2009 
ke smlouvě o dílo 
č. S/051/2008/MR
Město Cheb
179.449, 00 Kč
Cheb, hrad
Oprava hradeb u jihozápadních kasemat  v hradebním příkopu
Moyo holding, a.s.
200.000, 00 Kč
Loket, měšťanský dům čp. 87
Výměna poškozených a narušených částí krovu, výměna střešní krytiny
Město Loket
169.709, 00 Kč
Loket, hrad
Zastřešení vstupu do suterénu hejtmanského domu
Město Loket
1.600.000,00 Kč
Loket, hrad
Restaurování románské rotundy a části prostor křídla Dolní bašty a prostor přiléhajících k rotundě 
Obec Valeč
200.000,00 Kč
Valeč, kostel Panny Marie Bolestné
Restaurování vnitřních maleb

- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje Ing. Evu Valjentovou podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2009
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


35. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2009 –  návrh na změnu využití finančních prostředků stanovených kvótou pro Město Karlovy Vary v jiné městské památkové rezervaci nebo zóně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 644/06/09

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení: 

	použít finanční prostředky ve výši 200.000,00 Kč, stanovené kvótou Městu Karlovy Vary v a zón rámci Rozpisu státní finanční podpory Programu  regenerace městských památkových rezervací
pro Karlovarský kraj v roce 2009, v jiné městské památkové rezervaci nebo zóně v Karlovarském kraji


	uložit odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu prověření možnosti využití finančních prostředků v jiné památkové rezervaci nebo zóně

Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství                      a cestovního ruchu


36. Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, ev. č. 139/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 645/06/09
- schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, ev. č. 139/2008, 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. 2 ke smlouvě 
o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, 
ev. č. 139/2008, mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
Termín kontroly: 17.12.2009

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


37. Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje – duben 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 646/06/09

- 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 duben 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 

- bere na vědomí informaci o celkové finanční částce poukázané Karlovarské krajské nemocnici a.s. v souvislosti s poskytováním darů fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v tomto
zdravotnickém zařízení za období únor až duben 2009
  
- 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


38. Rozšíření Krajských listů o informace z Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


39. Změna usnesení č. RK 438/05/09 – Zřízení nového oboru vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední lesnická škola Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 647/06/09

- mění své usnesení č. RK 438/05/09 ze dne 14. května 2009, kterým schválila s účinností od 1. září 2009 zřízení oboru vzdělání 41-46-M/01 Lesnictví, kombinovaná forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 35 žáků v tom smyslu, že mění formu vzdělávání z kombinované na dálkovou 

Termín kontroly: 3.9.2009 

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


40. Změna usnesení č. RK 606/06/09 – Projekt „Výuka ICT a následné ověření znalostí 
a dovedností získáním certifikátu ECDL“ příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 648/06/09

- mění své usnesení č. RK 606/06/09 ze dne 10. června 2009, kterým schválila předpokládané výdaje projektu „Výuka ICT a následné ověření znalostí a dovedností získáním certifikátu ECDL“ příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary ve výši cca 950.000,-- Kč v tom smyslu, že výdaje projektu jsou ve výši cca 972.835,50 Kč 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly:  23.7.2009  
Zodpovídá:		Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy


41. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 649/06/09

- schvaluje s účinností od 1. září 2009 nová místa poskytování služeb speciálně pedagogického centra, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, na adresách Kostelní náměstí 14, 350 02 Cheb a Na Třešňovce č. p. 603, 
353 01 Mariánské Lázně

- schvaluje s účinností od 1. září 2009 změnu nejvyššího povoleného počtu klientů speciálně pedagogického centra, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola 
a praktická škola Karlovy Vary, z 1100 na 1490

- schvaluje s účinností od 1. září 2009 změnu nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, z 80 na 90

- schvaluje s účinností od 1. září 2009 změnu nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Aš, ze 45 na 60

- schvaluje s účinností od 1. září 2009 změnu nejvyššího povoleného počtu žáku ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Sokolov, ze 630 na 660

- 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

- ukládá odboru ekonomickému zajistit financování provozních nákladů pracoviště speciálně pedagogického centra v Mariánských Lázních na rok 2009 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení
Termín kontroly: 24.9.2009 

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


42. 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 650/06/09

- souhlasí s poskytnutím příspěvku v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 SK Buldoci Karlovy Vary na činnost oddílu kopané žen 
ve výši 20.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutého příspěvku ve výši 
20.000,-- Kč

- schvaluje poskytnutí příspěvku v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 Karlovarskému svazu cyklistiky na Mistrovství ČR mládeže – starší žactvo, kadeti a kadetky – časovka jednotlivců, dvojic a družstev, závod jednotlivců ve výši 10.000,-- Kč

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

43. Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou


Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 651/06/09

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou ve složení:
předseda komise:	Mgr. Monika Šperglová
	pověřená zastupováním vedoucího Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
	členové komise:	PaedDr. Vratislav Emler
uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství – člen určený zřizovatelem
Mgr. Martin Havel
náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
PhDr. Ilona Juhásová
ředitelka příspěvkové organizace Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení 
ve školství
Mgr. Jaroslav Šafránek
ředitel Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
  Olga Haláková
	pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

- pověřuje Mgr. Blanku Hanákovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise 
na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související 
se jmenováním členů konkursní komise
Termín kontroly: 23.7.2009 

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


44. Partnerství příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov v projektu společnosti Systém NET Solution s.r.o. „Příběhy pomáhají s problémy“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 652/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Příběhy pomáhají s problémy“ společnosti Systém NET Solution s.r.o. v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a konstatuje, že záměry projektu jsou v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- souhlasí, aby partnerem projektu s finančním příspěvkem byla příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly:  23.7.2009  
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže                         a tělovýchovy


45. Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 653/06/09

- projednala záměry ředitelů níže uvedených příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem, které vykonávají činnost školních družin, přerušit jejich činnost v době hlavních školních prázdnin školního roku 2008/2009

- Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
- Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
- Základní škola praktická Žlutice

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkových organizací o tomto usnesení rady kraje
Termín kontroly: 23.7.2009 

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


46. Zřízení přípravných tříd základní školy, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 654/06/09

- schvaluje zřízení 5 přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, pro školní rok 2009/2010 za podmínky, že se v každé této třídě bude vzdělávat nejméně 7 dětí

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto usnesení rady kraje
Termín kontroly: 24.9.2009 

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


47. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu připravovaného k realizaci v rámci Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 
na akci „Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra v gymnáziích Oelsnitz 
a Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 655/06/09

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu připravovaného k realizaci v rámci Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 na akci „Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra v gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
dle návrhu

- ukládá řediteli příspěvkové organizace připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 8.10.2009 

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


48. Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací Gymnázium Sokolov a Gymnázium 
a obchodní akademie Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 656/06/09

- schvaluje poskytnutí odměny ředitelům příspěvkových organizací Gymnázium Sokolov a Gymnázium a obchodní akademie Chodov při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod ve výši dle návrhu

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

Termín kontroly: 3.9.2009

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


49. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí 7. a 8. výzva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 657/06/09

- souhlasí s hodnocením žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


50a) Tisková oprava části usnesení č. RK 599/06/09 ze dne 8.6.2009 – Zrušení usnesení 
č. RK 405/05/09 ze dne 11.5.2009 a příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení kvalifikačních kritérií
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 658/06/09

- bere na vědomí  tiskovou opravu části usnesení č. 599/09/09 ze dne 8.6.2009 v tomto znění:            

Původní znění: 

„Složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Bohdan Havel“ 
                      
Nové znění: 
 
„Složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Martin Havel“

Ostatní text usnesení č. RK 599/06/09 ze dne 8.6.2009 se nemění.

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


50b) Smlouva o propagaci obchodního jména uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností STRABAG, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 659/06/09

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a společností STRABAG, a.s. dle návrhu
Termín kontroly: 23.7.2009 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


50c) Souhlas k užití znaku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 660/06/09

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje ve Výroční zprávě Asociace krajů ČR za rok 2008

Termín kontroly: 23.7.2009 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


50d) Rozšíření varianty „A“ systému poskytování lékařské služby první pomoci (LSPP) 
od 1.7.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 661/06/09


- schvaluje rozšíření varianty „A“ zajištění lékařských služeb první pomoci v Karlovarském kraji s účinností od 1.7.2009 o zubní lékařskou službu první pomoci v Sokolově a v Chebu, a to o víkendech 
a svátcích v rozsahu 5 hodin denně 
Termín kontroly: 17.12.2009
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


50e) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“ – C

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 662/06/09

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) k pozemkovým parcelám č. 526/1 a 577/1 k.ú. Dvory, na kterých bude umístěn vodovodní řád v rámci umístění inženýrských sítí stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“, a to za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem

- pověřuje vedoucího odboru správy majetku krajského úřadu uzavřít budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k uvedeným pozemkovým parcelám k.ú. Dvory

Termín kontroly: 3.9.2009 

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


50f) Změna usnesení č. RK 580/06/09 - Projekt „Zvyšováním kvality pedagogického procesu 
ke zvýšení kvality výuky“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 663/06/09

- mění ve všech částech svého usnesení č. RK 580/06/09 ze dne 4. června 2009 název projektu příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov „Zvyšováním kvality pedagogického procesu ke zvýšení kvality výuky“ na „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvýšení kvality výuky“ 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 23.7.2009  
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
 a tělovýchovy



