Usnesení z 37. jednání RKK dne 9.7.2009
9.7.2009		Strana 1 (celkem 3)
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 37. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. července 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 12:25 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný (do 12:05 hodin), Mgr. Havel, Ing. Navrátil (do 10:00 hodin), p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská (do 12:15 hodin), PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (do 12:05 hodin), Mgr. Havel (od 12:05 hodin)
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Přizvaní:		Ing. Správková, Ing. Divišová, Bc. Lokajíček
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1.    Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.7.2009		RK 667/07/09
2.	Schválení užití znaku Karlovarského kraje Obci Slovákov v ČR – region 		RK 668/07/09
Karlovy Vary
3.	Schválení užití znaku Karlovarského kraje Karlovarskému folklornímu festivalu	RK 669/07/09
4.	Schválení užití znaku Karlovarského kraje na 17. Silniční konferenci 		RK 670/07/09
– Karlovy Vary 2009
5.	Smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný 		RK 671/07/09
systém Karlovarského kraje v roce 2009
6.	Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2008	RK 672/07/09
7.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 673/07/09
oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji 
– Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D 1060/2008, 
D 1075/2008, D 1058/2008, D 1038/2008, D 1146/2008, D 1144/2008
8.	Rozpočtové změny								RK 674/07/09
9.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 675/07/09
pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Ostrov  
10.	Zadávací řízení na projekt „Island – inovativní přístupy ve veřejné správě“		RK 676/07/09
11.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK 677/07/09
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského 
kraje – II. etapa
12.	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné 		RK 678/07/09
osobní dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravcem 
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
13.	Schválení odpovědi právnímu zástupci společnosti LIGNETA autobusy s.r.o. 	staženo
ve věci fakturace pokuty vyplývající z veřejnosprávní kontroly
14.	Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 		RK 679/07/09
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi 
Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s.
15.	Žádost o povolení nákupu linkového autobusu – VV autobusy s.r.o.		RK 680/07/09
16.	Příprava zadávacího řízení na zajištění technického dozoru stavebníka 		RK 681/07/09
a inženýrské činnosti při realizaci akce: „Dopravní terminál Sokolov 
– I. a II. stavba, inženýrské sítě“
- Schválení formy zadávacího řízení
	Schválení subjektů k obeslání výzvou

Schválení kvalifikačních kritérií
	Schválení hodnotících kritérií a jejich vah

- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
17.	Poskytnutí peněžitého daru Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského 		RK 682/07/09
kraje, p. o.
18.	Provedení auditorského ověření roční uzávěrky za rok 2009 KSÚS KK, p. o.	RK 683/07/09
19.	Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2009 – změna č. 3				RK 684/07/09
20.	Sociální služby, příspěvková organizace – Domov pro seniory v Chodově, 	RK 685/07/09
ukončení poskytování sociální služby
21.  	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK 686/07/09
parcely č. 462/3 v k.ú. Hranice u Aše
22. 	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	RK 687/07/09
parcela č. 352/13 v k.ú. Kostelní Bříza
23.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební 		RK 688/07/09
parcely č. 330/8, č. 330/9 a č. 330/10 v k.ú. Všeborovice
24.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK 689/07/09
parcely č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary 
25.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		RK 690/07/09
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
26.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 	RK 691/07/09
–  budovu č.p. 565 na pozemku p.č. st. 659 v k.ú. Nejdek
27.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 692/07/09
– některé nemovitosti v areálu bývalého SOU lesnického v Abertamech
28.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 693/07/09
– část stavby silnice č. II/221 včetně pozemků a mostu v k.ú. Pstruží u Merklína
29.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 	RK 694/07/09
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
30.	Záměr výpůjčky, případně pronájmu, případně bezúplatného převodu stavby 	RK 695/07/09
silnice č. III/2199 včetně pozemkové parcely č. 5264 v k.ú. Jáchymov
31.	Záměr pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí v k.ú. Aš a Hraničná	RK 696/07/09
32.	Záměr pronájmu souboru nemovitostí vily č.p. 286 na pozemku p.č. st. 503 	RK 697/07/09
v k.ú. Abertamy
33.	Žádost o povolení stavby oplocení a terénních úprav na pozemcích ve vlastnictví 	RK 698/07/09
Karlovarského kraje
34.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		RK 699/07/09
příspěvkovým organizacím
35.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 97/3 a 97/10, 	RK 700/07/09
k.ú. Dolní Dvory, a st.p.č. 514, k.ú. Dřenice u Chebu ve prospěch společnosti 
TEKAZ, s.r.o. Cheb
36.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Bečov 	RK 701/07/09
nad Teplou
37.	Projekt „Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe“ – Smlouva o půjčce 	RK 702/07/09
a Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
38.	Smlouva o realizaci projektu: „Prezentace českého lázeňství v Belgii“		RK 703/07/09
39.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 704/07/09
nemocnice a.s. – zajištění podkladů pro žádost o dotaci z OPŽP + způsob 
financování
40.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 705/07/09
nemocnice a.s. - kontokorent – informace
41.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 706/07/09
nemocnice a.s. - financování krajských stipendií
42.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 707/07/09
nemocnice a.s. - návrh nákupu magnetické rezonance
43.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská		RK 708/07/09
 nemocnice a.s. - rekonstrukce nemocnice v Chebu – 1. etapa
44.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 709/07/09
nemocnice a.s. - rekonstrukce výtahů – informace
45.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 	RK 710/07/09
nemocnice a.s. - mateřské školky při nemocnicích v Sokolově 
a v Karlových Varech
46.	Odvolání a jmenování člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele 	RK 711/07/09
příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov
47.	Změna v určení platu ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov	RK 712/07/09
48.	Projekt „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace 		RK 713/07/09
Gymnázium Ostrov
49.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje				RK 714/07/09
50.	Projekt „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové 		RK 715/07/09
organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
51.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 716/07/09
„Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci 
akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“
52.	Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zateplení SOŠ pedagogické, 	RK 717/07/09
gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“
Část 1. – „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary 
– zateplení obálky budov“
Část 2. – „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary 
– rekonstrukce topného systému“ 
53.  	Vyjádření k oznámení záměru „Rekonstrukce silnice III/21410 Mýtina - Lipová“ 	RK 718/07/09
podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
54.	a) Ing. J. Palacký – návrh mimosoudního řešení zásahu do osobnostních práv	RK 719/07/09
b) Schválení mimořádného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ruskému 	RK 720/07/09
    pěveckému a tanečnímu souboru Grenada ve výši 200 000,- Kč na uskutečnění 
    koncertu v Karlových Varech		
c) Smlouva o propagaci obchodního jména společnosti SMP CZ, a. s.		RK 721/07/09	
d) Smlouva o propagaci obchodního jména společnosti Prefa-Beton Cheb, 	RK 722/07/09	
    spol. s r. o.					
	




       PaedDr. Josef Novotný v. r.		 	       PaedDr. Vratislav Emler v. r.
                      hejtman						ověřovatel
Karlovarského kraje



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Jaroslava Borku
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 54a)	-  Ing. J. Palacký – návrh mimosoudního řešení zásahu do osobnostních práv
bod č. 54b)	- Schválení mimořádného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ruskému pěveckému a tanečnímu souboru Grenada ve výši 200 000,- Kč na uskutečnění koncertu v Karlových Varech
bod č. 54c)	- Smlouva o propagaci obchodního jména společnosti SMP CZ, a. s.
bod č. 54d)	- Smlouva o propagaci obchodního jména společnosti Prefa-Beton Cheb, spol. s r. o.

Stažení:
bodu č. 13)	-  Schválení odpovědi právnímu zástupci společnosti LIGNETA autobusy s.r.o. ve věci fakturace pokuty vyplývající z veřejnosprávní kontroly


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.7.2009  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  667/07/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.7.2009 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení užití znaku Karlovarského kraje Obci Slovákov v ČR – region Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  668/07/09

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje Obci Slovákov v ČR – region Karlovy Vary

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


3. Schválení užití znaku Karlovarského kraje Karlovarskému folklornímu festivalu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  669/07/09

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje při konání Karlovarského folklorního festivalu

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


4. Schválení užití znaku Karlovarského kraje na 17. Silniční konferenci – Karlovy Vary 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  670/07/09

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje při konání 17. Silniční konference – Karlovy Vary 2009

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


5. Smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  671/07/09

- schvaluje smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje dle návrhu

Termín kontroly:  3.9.2009 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


6. Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  672/07/09

- bere na vědomí informace o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2008

- doporučuje k projednání v Zastupitelstvu Karlovarského kraje  

 Termín kontroly:  3.9.2009 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


7. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D 1060/2008, D 1075/2008, D 1058/2008, D 1038/2008, D 1146/2008, 
D 1144/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  673/07/09

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu Střední školou logistickou a středním odborným učilištěm Dalovice, Střední odbornou školou pedagogickou, gymnáziem a vyšší odbornou školou Karlovy Vary, Integrovanou střední školou Cheb a Gymnáziem 
a obchodní akademií Mariánské Lázně a Dodatek č. 2, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, Střední školou logistickou a středním odborným učilištěm Dalovice, Střední odbornou školou pedagogickou, gymnáziem a vyšší odbornou školou Karlovy Vary, Integrovanou střední školou Cheb a Gymnáziem a obchodní akademií Mariánské Lázně a uzavření Dodatku č. 2, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov dle návrhu

Termín kontroly: 3.9.2009

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


8. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  674/07/09

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 169/2009
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru legislativního 
a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 238.000,-- Kč. Neinvestiční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů spojených s organizací zajištění zadávacího řízení na akci Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu – provádění stavby.

Rozpočtovou změnu č. 170/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 23.208,52 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

Rozpočtovou změnu č. 171/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v rámci finančního vypořádání Karlovarského kraje 
se státním rozpočtem za rok 2008 zapojením financování z finančního vypořádání Karlovarského kraje v roce 2008 ve výši 839.255,87 Kč a příjmů z vratek v rámci finančního vypořádání v roce 2009 
ve výši 15.486.029,57 Kč, celkem ve výši 16.325.285,44 Kč, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 110/06/09 ze dne 18.6.2009, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2008


Rozpočtovou změnu č. 172/2009
- snížení financování z úvěru celkem ve výši 46.371.841,94 Kč. Finanční prostředky byly určeny 
k zajištění přípravy a realizace projektů financovaných z fondů EU a spolufinancovaných Karlovarským krajem. V rámci zpracovávání druhé aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje kraje byly v letošním roce některé projekty vyřazeny a o výši alokovaných finančních prostředků na tyto projekty dochází k výše uvedenému snížení financování pro rok 2009. 

Rozpočtovou změnu č. 173/2009
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru legislativního 
a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 238.000,-- Kč. Neinvestiční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů spojených s organizací zajištění zadávacího řízení na projekt Revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – provádění stavby, připravovaného k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 
1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Rozpočtovou změnu č. 174/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 8.320.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky určené na financování  „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2009“. Finanční prostředky jsou určeny jednotlivým příjemcům na základě usnesení č. RK 480/05/09 ze dne 21.5.2009 
a č. ZK 146/06/09 ze dne 18.6.2009 (rozpis na jednotlivé příjemce je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 175/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 26.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Kulturní aktivity pro nevidomé, neslyšící a seniory v roce 2009 pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 176/2009
-  navýšení příjmů a výdajů  Karlovarského kraje o částku 203.571,--  Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí obsádce rybníku Horní Potoční na p.p.č. 314 v k.ú. Kfely u Ostrova, který je ve vlastnictví žadatele pana Jana Ondeka, bytem Riegrova 339, 273 09 Kladno7.

Rozpočtovou změnu č. 177/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  6.250,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) určené na rozmístění stopových detektorů pro vyhledávání budov s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší

Rozpočtovou změnu č. 178/2009
- navýšení  příjmů  a  výdajů Karlovarského kraje o částku  24.397.380,-- Kč zapojením příjmů – daně 
z  příjmů právnických osob placené Karlovarským krajem za rok 2008 do rozpočtu ekonomického odboru, odkud tato daň byla 22.6.2009 uhrazena

Rozpočtovou změnu č. 179/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením volných prostředků z hospodářského výsledku za rok 2008 do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2009 v celkové výši 2.000.000,- Kč (finanční prostředky jsou alokovány na účtu Fond řízení likvidity), odkud byly tyto prostředky použity na financování bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 180/2009 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje, v kapitole příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 405.974,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků určených v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009 z investičního 
na neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvky obcím z rozpočtu Karlovarského kraje na „Program obnovy venkova“. 


Rozpočtovou změnu č. 181/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 352.000,-- Kč na příspěvky Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“, schválené usnesením č. ZK 112/06/09 ze dne 18.6.2009

Rozpočtovou změnu č. 182/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 21.410.294,-- Kč. Rozpočtové prostředky jsou určeny na posílení finančních prostředků po 1. úpravě rozpočtu přímých výdajů pro rok 2009 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 7.705.928,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 13.704.366,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 183/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009 v celkové částce ± 160.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední lesnickou školu Žlutice na zabezpečení výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty. 

Rozpočtovou změnu č. 184/2009
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008  do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.836.071,86 Kč, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 110/06/09 ze dne 18.6.2009, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2008

Rozpočtovou změnu č. 185/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 18.020.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty zaměstnanců, souvisejících odvodů a náhrad platů 
za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, nákup školních pomůcek v období III. čtvrtletí 2009 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 186/2009
- přesun rozpočtových prostředků ze schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 83.770,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k  vyplacení odměn 
za práci externích pracovníků v souvislosti s konáním Her IV. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v Jihočeském kraji ve dnech 23. - 28.6.2009.

Rozpočtovou změnu č. 187/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 120.000,-- Kč z rezervy Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny k financování provozních nákladů na nová místa poskytování služeb speciálně pedagogického centra, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Karlovarského kraje Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 188/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.300.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro složky Integrovaného záchranného systému, a to na základě usnesení č. ZK  103/06/09 ze dne 18.6.2009, v rámci celkové částky se jedná 
o změnu charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční, a to ve výši 950.000,- Kč (rozpis na jednotlivé subjekty je uveden v příloze důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 189/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 4.100.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování potřeb pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje, a to na základě usnesení č. ZK 104/06/09 ze dne 18.6.2009, v rámci celkové částky se jedná o změnu charakteru finančních prostředků z investičních 
na neinvestiční, a to ve výši 1.080.000,- Kč (rozpis na jednotlivé subjekty je uveden v příloze důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 190/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 
± 3.272.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. - nemocnice Karlovy Vary jako investiční příspěvek na eliminaci patogenní bakterie Legionella pneumopholia v technologickém systému teplé užitkové vody, na 1. etapu – energocentrum.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 191/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 75.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Kynšperk nad Ohří  Základní školu Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komnenského 540 na zajištění financování projektu „Společně za profesí“  v rámci dotačního programu „Program na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů v roce 2009“ č.j. 25321/2008-60.

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 192/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 21.130.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ 
(čj. 24 130/2008-26), na 3. čtvrtletí 2009 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 7.060.250,-- Kč, soukromé školy v částce 675.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 13.394.750,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení 
je přílohou důvodové zprávy).

Termín kontroly: 13.8.2009

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


9. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Ostrov  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  675/07/09

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 
200.000,- Kč pro Dětský domov Ostrov

Zodpovídá: Mgr. Petr Zmuda, ředitel příspěvkové organizace




10. Zadávací řízení na projekt „Island – inovativní přístupy ve veřejné správě“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  676/07/09

- bere na vědomí zprávu o průběhu příprav studijní cesty reprezentantů Karlovarského kraje v rámci projektu „Island – inovativní přístupy ve veřejné správě“

- schvaluje realizaci zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku na zajištění studijní cesty v rámci projektu „Island – inovativní přístupy ve veřejné správě“

- schvaluje navržený postup pro zadání zakázky formou výzvy 3 zájemcům k předložení nabídky

- schvaluje jediné hodnotící kritérium, kterým bude nabídková cena

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich náhradníky:
- člen: Mgr. Veronika Vodičková		- náhradník: Mgr. Irena Šteflová
- člen: Bc. Martina Fučíková			- náhradník: Bc. Filip Degl
- člen: Bc. Kateřina Bláhová			- náhradník: Ing. Milan Zukal

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Václav Živný			- náhradník: Bc. Tomáš Hybner
- člen: Ing. Radomil Gold			- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: Ing. Irena Šteflová			- náhradník: Mgr. Veronika Vodičková
- člen: Mgr. Martin Salí				- náhradník: Irena Langová
- člen: Jaroslav Sobotka, DiS.			- náhradník: Bc. Martina Fučíková

Termín kontroly: 13.8.2009

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


11. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje – II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  677/07/09

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravci: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Autobusy Karlovy Vary, a.s. dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné městské osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravci: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Autobusy Karlovy Vary, a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 3.9.2009

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




12. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  678/07/09

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 3.9.2009

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


13. Schválení odpovědi právnímu zástupci společnosti LIGNETA autobusy s.r.o. ve věci fakturace pokuty vyplývající z veřejnosprávní kontroly

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


14. Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  679/07/09

- schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie za účelem realizaci projektu Dopravní terminál Sokolov uzavírané mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s. dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov

Termín kontroly: 24.9.2009

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


15. Žádost o povolení nákupu linkového autobusu – VV autobusy s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  680/07/09

- schvaluje znění textu dopisu jako odpovědi k žádosti o povolení nákupu linkového autobusu dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství informovat žadatele o rozhodnutí Rady Karlovarského kraje

Termín kontroly: 3.9.2009

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


16. Příprava zadávacího řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti 
při realizaci akce: „Dopravní terminál Sokolov – I. a II. stavba, inženýrské sítě“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- 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  681/07/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek – přílohy č. 5 Příručky 
pro žadatele Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 
2007 – 2013 na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce Dopravní terminál Sokolov – I. a II. stavba, inženýrské sítě“

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

- schvaluje kvalifikační kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce Dopravní terminál Sokolov – I. a II. stavba, inženýrské sítě“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce Dopravní terminál Sokolov – 
I. a II. stavba, inženýrské sítě“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Vladim￭r Mal�Vladimír Malý   		- náhradník: Ing. Tomáš Brtek
- člen: Ing. Radek Havlan 	   		- náhradník: Ing. Irena Šteflová 
- člen: Ing. Věra Tomsová			- náhradník: p. Irena Kříbková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Navrátil 			- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný	- náhradník: Josef Murčo
- člen: Mgr. Vladimír Malý   		- náhradník: Ing. Tomáš Brtek
- člen: Ing. Věra Tomsová  			- náhradník: p. Irena Kříbková
- člen: Ing. Jaromír Dvořák			- náhradník: Ing. Zdeněk Berka

Termín kontroly: 8.10.2009

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


17. Poskytnutí peněžitého daru Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p. o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  682/07/09

- bere na vědomí, že Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o. přijala peněžitý dar 
ve výši 1.000,-- Kč od pana Adolfa Pažďory, bytem Cheb, Hrnčířská 2143/8 na opravu silnic Karlovarského kraje

- souhlasí s tím, aby peněžitý dar ve výši 1.000,-- Kč byl začleněn do rezervního fondu Krajské správy 
a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o.

Termín kontroly: 3.9.2009

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


18. Provedení auditorského ověření roční uzávěrky za rok 2009 KSÚS KK, p. o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  683/07/09

- souhlasí s tím, aby auditorské ověření roční uzávěrky Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o. za účetní období roku 2009 a vydání zprávy o auditu včetně výroku provedl Ing. Miroslav Gross, Karlovy Vary, IČO 12404071

Termín kontroly: únor 2010

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


19. Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2009 – změna č. 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  684/07/09

- bere na vědomí  předloženou změnu č. 3 provozního plánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o. na rok 2009, přičemž se celkové předpokládané zdroje zvyšují z částky 1 205 239 tis. Kč na částku 1 205 639 tis. Kč, tj. o částku 400 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 
p. o. na rok 2009 z částky 468 442 tis. Kč na částku 468 842 tis. Kč, tj. o částku 400 tis. Kč, přičemž se zvyšuje zdroj příspěvku zřizovatele z částky 386 689 tis. Kč na částku 387 089 tis. Kč, tj. o částku 400 tis. Kč 

- schvaluje zvýšení v čerpání neinvestičních finančních prostředků nákladů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. na rok 2009 z částky 468 442 tis. Kč na částku 468 842 tis. Kč, 
tj. o částku 400 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu:
zvyšuje se čerpání zdrojů na strojní investice z částky 350 tis. Kč na částku 550 tis. Kč, tj. o 200 tis. Kč
snižuje se čerpání zdrojů na stavební investice z částky 3 100 tis. Kč na částku 3 010 tis. Kč, 
tj. o 90 tis. Kč
snižuje se čerpání zdrojů na ostatní investice z částky 500 tis. Kč na částku 390 tis. Kč, tj. o 110 tis. Kč

- stanovuje změnu hodnoty závazného ukazatele „Limit prostředků na platy na rok 2009“ z částky 
11,2 mil. Kč na částku 12 mil. Kč, tj. o 800 tis. Kč

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

Termín kontroly: 13.8.2009

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


20. Sociální služby, příspěvková organizace – Domov pro seniory v Chodově, ukončení poskytování sociální služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  685/07/09

- schvaluje ukončení poskytování sociální služby domov pro seniory v objektu Domova  pro seniory v Chodově, Luční 1050, 357 35 Chodov, který je ve vlastnictví města Chodov a je začleněným zařízením Sociálních služeb, příspěvková organizace, Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří, 357 51 dnem 31.12.2009 za podmínky, že příslušný orgán města Chodov přijme usnesení, v němž se zaváže, že uzavře řádné nájemní smlouvy  na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2010 se stávajícími uživateli současného Domova pro seniory v Chodově, který je začleněným zařízením Sociálních služeb, příspěvková organizace, kteří požádají o přidělení nájemního bytu město Chodov a dále se zaváže, že poskytne potřebným uživatelům současného Domova pro seniory v Chodově, který je začleněným zařízením Sociálních služeb, příspěvková organizace, pečovatelskou službu s účinností od 1.1.2010

- schvaluje Harmonogram činností, které vedou k ukončení poskytování sociální služby domov 
pro seniory v objektu Domova  pro seniory v Chodově, Luční 1050, 357 35 Chodov, který je začleněným zařízením Sociálních služeb, příspěvková organizace, Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří, 357 51 dnem 31.12.2009

- schvaluje manuál odboru sociálních věcí „Postup při řešení situace v Domově pro seniory v Chodově – komunikační strategie“

- ukládá řediteli Sociálních služeb, příspěvková organizace, Odboru sociálních věcí, Odboru správa majetku a Odboru ekonomickému Krajského úřadu Karlovarského kraje splnění úkolů uložených 
v Harmonogramu činností, které vedou k ukončení poskytování sociální služby domov pro seniory v objektu Domova  pro seniory v Chodově, Luční 1050, 357 35 Chodov, který je začleněným zařízením Sociálních služeb, příspěvková organizace, Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří, 357 51 dnem 31.12.2009

Termín kontroly: březen 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


21.  Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 462/3 v k.ú. Hranice u Aše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  686/07/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 462/3 o výměře cca 805 m2  v k.ú. Hranice u Aše formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi společností Čerpací stanice Hranice s.r.o., se sídlem Březová, Staromlýnská 122/31, PSČ 362 15, 
IČ 28012267 zastoupenou panem Liborem Hammerem, jednatelem a panem Zdeňkem Pěnkavou, jednatelem (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu, která bude stanovena u části pozemkové parcely č. 462/3 o výměře cca 149 m2, potřebné pro průběžnou část komunikace, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku s cenou v místě a čase obvyklou a u části pozemkové parcely č. 462/3 o výměře cca 656 m2, potřebné pro vybudování okružní křižovatky, za dohodnutou smluvní cenu 1,- Kč/m2, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Čerpací stanice Hranice s.r.o. do vlastnictví Karlovarského kraje 

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

Termín kontroly:  22.10.2009

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


22.  Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje –pozemková parcela č. 352/13 v k.ú. Kostelní Bříza

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  687/07/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 352/13 o výměře 1005 m2  v k.ú. Kostelní Bříza a obci Březová formou kupní smlouvy mezi JUDr. Janem Špelinou, trvale bytem Lábkova 19, Plzeň, PSČ 318 06, správcem konkursní podstaty úpadce Agrokombinát Aš, státní podnik – v likvidaci, se sídlem Hlavní 108, Aš, PSČ 352 01, 
IČ 00115924 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 77.726,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti Agrokombinát Aš, státní podnik – v likvidaci, do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a 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.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  688/07/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat stavební parcely č. 330/8 o výměře 192 m2, č. 330/9 
o výměře 144 m2 a č. 330/10 o výměře 32 m2, v k.ú. Všeborovice a obci Dalovice

Termín kontroly:  22.10.2009

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


24. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  689/07/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 2711/1 o výměře 
123 m2, v k. ú. Karlovy Vary

Termín kontroly:  22.10.2009

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


25. Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  690/07/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na části pozemku p.č. 319/8 o výměře 224 m2, v k.ú. Loužek, s tím, že:

- stavba realizovaná na části pozemku p.č. 319/8 bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě bude uzavřena kupní smlouva o převodu části pozemku p.č. 319/8 zastavěné stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu v čase a místě obvyklou

- v případě, že bude cena v místě a čase obvyklá nižší než 200,-- Kč/m2, budou prodány pozemky za tuto minimální cenu a cena 200,-- Kč/m2 bude cenou smluvní

-  v případě, že bude po skončení realizace cyklostezky zjištěn trvalý zábor větší než je pronajatá část pozemku p.č. 319/8 o výměře 224 m2, uhradí Karlovarský kraj 300,-- Kč za každý takto zjištěný m2

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o nájmu nemovitého majetku dle návrhu

Termín kontroly: 8.10.2009

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


26. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje –  budovu č.p. 565 
na pozemku p.č. st. 659 v k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  691/07/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést budovu č.p. 565 na pozemku p.č. st. 659, včetně pozemku p.č. st. 659 o výměře 856 m2, garáže a venkovních úprav, vše v k.ú. Nejdek       

Termín kontroly:  22.10.2009

Zodpovídá: 	Mgr. Josef Dvořáček, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvkové organizace



27. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – některé nemovitosti v areálu bývalého SOU lesnického v Abertamech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  692/07/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést následující nemovitosti:

- budovu č.p. 27 na pozemku p.č. st. 4, včetně pozemku p.č. st. 4 o výměře 757 m2
- budovu č.p. 28 na pozemku p.č. st. 6, včetně pozemku p.č. st. 6 o výměře 562 m2
- pozemek p.č. 167/1 o výměře 984 m2, včetně stavby garáží, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí

vše v k.ú. a obci Abertamy
 
Termín kontroly:  22.10.2009

Zodpovídá: 	Mgr. Josef Dvořáček, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvkové organizace


28. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/221 včetně pozemků a mostu v k.ú. Pstruží u Merklína

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  693/07/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 546 o výměře cca 684 m2 a části pozemkové parcely č. 550 o výměře cca 9253 m2 včetně části stavby komunikace č. II/221 o předpokládané délce cca 0,3 km, mostu ev. č. 221-036 
a všech součástí a příslušenství, vše  v k.ú. Pstruží u Merklína, formou smlouvy o  uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a Obcí Merklín, se sídlem Merklín 6, PSČ 362 34, IČ 00254789, zastoupenou starostou obce panem Josefem Níčem (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkových parcel včetně stavby komunikace a mostu na své úřední desce, 
tj. do 10.8.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Merklín

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

Termín kontroly: 22.10.2009

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


29. 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  694/07/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 527/1 v k.ú. Šindelová, silnice 
č. III/21041 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 128-6156/2007 
ze dne 12.11.2007 (umístění inženýrských sítí – vzdušného vedení přetnutím silničního pozemku), 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. 273 v k.ú. Mírová, silnice č. III/2224 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 310-3847/2008 ze dne 7.11.2008 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne  5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1437 v k.ú. Otovice u Karlových Var, silnice č. III/2206 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 679-21/2009 ze dne 14.4.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
3.580,- Kč (+ DPH) dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1712/1 v k.ú. Stanovice, silnice 
č. III/2082 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 398-41/2008 ze dne 21.8.2008 (umístění inženýrských sítí – kabel VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.250,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne  20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 3516 v k.ú. Aš, silnice č. III/2163 
ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 3036-726/2008 ze dne 11.2.2009 (umístění inženýrských sítí – vodovodní šachta), 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.


30. Záměr výpůjčky, případně pronájmu, případně bezúplatného převodu stavby silnice č. III/2199 včetně pozemkové parcely č. 5264 v k.ú. Jáchymov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  695/07/09

- schvaluje záměr výpůjčky stavby silnice č. III/2199, včetně pozemkové parcely č. 5264 o výměře 19641 m2, v k.ú. Jáchymov

Termín kontroly: 22.10.2009

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





31. Záměr pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí v k.ú. Aš a Hraničná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  696/07/09

- schvaluje záměr pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí, které jsou součástí hraničních přechodů v Aši a Kraslicích - Hraničné, vše v k.ú. Aš a Hraničná

Termín kontroly: 22.10.2009

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


32. Záměr pronájmu souboru nemovitostí vily č.p. 286 na pozemku p.č. st. 503 v k.ú. Abertamy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  697/07/09

- schvaluje záměr pronájmu souboru nemovitostí vily č.p. 286 na pozemku p.č. st. 503 (soubor tvoří budova vily č.p. 286, nádrž  – váza se sochařskou výzdobou, vodní nádrž, oplocení s brankou a pergolou, oplocení s bránou a pozemky p.č. st. 503 o výměře 222 m2, 149/1 o výměře 139 m2), vše v k.ú. Abertamy

Termín kontroly: 22.10.2009

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


33. Žádost o povolení stavby oplocení a terénních úprav na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  698/07/09

- schvaluje žádost pana Zdeňka Holíka, bytem Karlovarská 1068, 362 22  Nejdek, o povolení výstavby oplocení a terénních úprav na pozemcích p.č. 2404/1 a 2406/3, vše v k.ú. Nejdek, ve vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Olga Rožcová, ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných Nejdek


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  699/07/09

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného v příloze

- ukládá zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku uvedeného v příloze

Termín kontroly:  8.10.2009

Zodpovídají: 	ředitelé příspěvkových organizací: Mgr. Hana Jand￭kov￡Hana Jandíková; Mgr. Pavel Janus; 
Ing. Bc. Dana Krulišová; MUDr. Ivo Tukinski; Mgr. Josef Dvořáček; PaedDr. Milan Hric; Ing. Václav Jakl; Mgr. Jan Klikar; Ing. Jiří Chum; PhDr. Eva Dittertov￡Eva Dittertová; Ing. Leoš Horčička; Mgr. Zdeněk Hrkal; Mgr. Miloslav Pelc


35. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 97/3 a 97/10, k.ú. Dolní Dvory, 
a st.p.č. 514, k.ú. Dřenice u Chebu ve prospěch společnosti TEKAZ, s.r.o. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  700/07/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 97/3, 97/10, k.ú. Dolní Dvory a st.p.č. 514, Dřenice 
u Chebu, ve vlastnictví Karlovarského kraje, na kterých bude umístěna vodovodní a kanalizační přípojka pro navrhovanou stavbu 10 rodinných domků a 20 chat ve prospěch společnosti TEKAZ, s.r.o., Cheb, jako investora, a to za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností TEKAZ s.r.o. (jako stranou oprávněnou)

- pověřuje vedoucího Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene k  p.p.č. 97/3, 97/10, k.ú. Dolní Dvory a st.p.č. 514, k.ú. Dřenice 
u Chebu

Termín kontroly:  24.9.2009 

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


36. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  701/07/09

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: 5 ks použitých počítačů PC Dell OptiPlex 
s příslušenstvím, které jsou v majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, Městu Bečov nad Teplou, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Bc. Miroslavem Očenáškem, pověřeným k zastupování vedoucího Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje a Městem Bečov nad Teplou

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje: 5 ks použitých počítačů PC Dell OptiPlex s příslušenstvím, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Bc. Miroslavem Očenáškem, pověřeným k zastupování vedoucího Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje a Městem Bečov nad Teplou

- ukládá Bc. Miroslavu Očenáškovi, pověřenému k zastupování vedoucího Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje uzavřít s Městem Bečov nad Teplou darovací smlouvu

Termín kontroly: 8.10.2009

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



37. Projekt „Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe“ – Smlouva o půjčce a Smlouva 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  702/07/09

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje na projekt „Knedlík – Kloss – Knödel  aneb Knedlíkové nebe“ financovaný z Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

- pověřuje  PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje p.o. podpisem výše zmíněné smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

a)	Smlouvu o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje, na projekt „Knedlík – Kloss – Knödel  aneb Knedlíkové nebe“ financovaný z Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

b)	Pověření PhDr. Evy Dittertové, ředitelky Krajského muzea Karlovarského kraje p.o. podpisem výše zmíněné smlouvy

Termín kontroly: 22.10.2009

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


38. Smlouva o realizaci projektu: „Prezentace českého lázeňství v Belgii“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  703/07/09

- schvaluje Smlouvu o realizaci projektu: „Prezentace českého lázeňství v Belgii“

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu její plnění

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje jejím podpisem

Termín kontroly: leden 2010

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


39. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – zajištění podkladů pro žádost o dotaci z OPŽP + způsob financování

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  704/07/09

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- pověřuje generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s. Mgr. Jiřího Fojtíka zajištěním podkladů nutných pro podání žádosti Karlovarské krajské nemocnice a.s. o dotaci z fondu Operační program životního prostředí na zateplení a výměnu stavebních otvorových prvků vybraných budov v areálu nemocnic v Karlových Varech (budova č. 5, č. 50, č. 4 – východní část), v Sokolově (budova E, budova D) a v Chebu (budova B)

- rozhoduje, že Karlovarská krajská nemocnice a.s. bude financovat veškeré podklady nutné pro podání žádosti Karlovarské krajské nemocnice a.s. o dotaci z fondu Operační program životního prostředí na zateplení a výměnu stavebních otvorových prvků vybraných budov v areálu nemocnic v Karlových Varech (budova č. 5, č. 50, č. 4 – východní část), v Sokolově (budova E, budova D) a v Chebu 
(budova B)

Termín kontroly: 5.11.2009

Zodpovídá: 	Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.


40. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - kontokorent – informace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  705/07/09

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205:

- bere na vědomí předběžnou informaci o kontokorentním úvěru

Zodpovídá: 	Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
	        

41. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - financování krajských stipendií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  706/07/09

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205:

- bere na vědomí informaci o realizaci krajských stipendií a náborových příspěvků v Karlovarské krajské nemocnici a.s. 

- souhlasí s proplácením stipendií a náborových příspěvků pro nové zaměstnance Karlovarské krajské nemocnice a.s. z rozpočtu Karlovarského kraje, a to i zpětně, tzn. od srpna 2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit neinvestiční dotaci pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary ve výši 1.164.000,- Kč účelově vázanou na úhradu náborových příspěvků a stipendií pro nové zaměstnance nemocnice, vyplacených v době od srpna 2008 do prosince 2009

Termín kontroly: 5.11.2009

Zodpovídá: 	Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
	        

42. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - návrh nákupu magnetické rezonance

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  707/07/09

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205:

- souhlasí se záměrem Karlovarské krajské nemocnice a.s. na pořízení otevřené magnetické rezonance pro nemocnici v Karlových Varech

- schvaluje příslib možného spolufinancování úhrady stavebních nákladů v nezbytně nutné vynaložené výši, vynaložených na vybudování/úpravu pracoviště pro otevřenou magnetickou rezonanci v nemocnici v Karlových Varech, a to z rozpočtu Karlovarského kraje

- ukládá Mgr. Jiřímu Fojtíkovi, generálnímu řediteli společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. hledat jiné vhodné prostory ve stávajících objektech v Karlovarské krajské nemocnice a.s. pro umístění magnetické rezonance

Termín kontroly: 5.11.2009

Zodpovídá: 	Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.


43. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - rekonstrukce nemocnice v Chebu – 1. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  708/07/09

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205:

- bere na vědomí informaci o plánované rekonstrukci Nemocnice Cheb – 1. etapa

Zodpovídá: 	Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.





44. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - rekonstrukce výtahů – informace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  709/07/09

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205:

- bere na vědomí informaci o rekonstrukci výtahů v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Zodpovídá: 	Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
	        

45. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – mateřské školky při nemocnicích v Sokolově a v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  710/07/09

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205:

- bere na vědomí informaci o plánovaném zřízení mateřských školek při nemocnici v Sokolově 
a v Karlových Varech

- ukládá Mgr. Fojtíkovi, generálnímu řediteli společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. připravit podrobný materiál k založení mateřských školek při nemocnici v Sokolově a v Karlových Varech 
a jednat se zástupci měst o spolufinancování 

Termín kontroly: 5.11.2009

Zodpovídá: 	Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.


46. Odvolání a jmenování člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  711/07/09

- odvolává Mgr. Martinu Fenclovou, pedagogického pracovníka příspěvkové organizace Gymnázium 
a obchodní akademie Chodov, z funkce člena konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele uvedené příspěvkové organizace

- jmenuje Ing. Valentina Cenova, pedagogického pracovníka příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov, členem konkursní komise na obsazení funkce ředitele uvedené příspěvkové organizace 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zajistit plnění úkolů spojených s odvoláním a jmenováním člena konkursní komise

Termín kontroly: 13.8.2009  

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


47. Změna v určení platu ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  712/07/09

- schvaluje změnu v určení platu Mgr. Jiřího Widže, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov, s účinností od 1. srpna 2009 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou v určení platu ředitele příspěvkové organizace

Termín kontroly: 13.8.2009  

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


48. Projekt „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  713/07/09

- mění v části usnesení rady kraje č. RK 509/06/08, ve které doporučila k zařazení do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov s názvem „Mezinárodní jazykový camp“, na název „Svátky a zvyky v Krušných horách“

- jmenuje Mgr. Milana Martinka, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ v rámci Operačního programu Cíl 3 - program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 - 2013

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Svátky a zvyky v Krušných horách“ byla příspěvková organizace Gymnázium Ostrov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Gymnázium Ostrov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Svátky a zvyky v Krušných horách“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ v maximální výši 
500.000,- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu v maximální výši 500.000,- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, tj. 75.000,- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do výše 75.000,- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ do výše celkových nákladů 500.000,- Kč včetně DPH z prostředků kraje
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu do výše 500.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje zapracování případných změn žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Cíl 3 - program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

- ukládá Mgr. Milanu Martinkovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 22.10.2009 

Zodpovídá: Mgr. Milan Martinek, ředitel příspěvkové organizace


49. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  714/07/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 10.000,- Kč paní Boženě Voříškové, zákonnému zástupci Michaela Voříška, žáka 8. ročníku Základní školy a Základní umělecké školy Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, na částečné pokrytí výdajů spojených s dokončením soutěžního výrobku syna, se kterým se zúčastní soutěže Česká hlavička

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

Termín kontroly: 24.9.2009

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


50. Projekt „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  715/07/09

- jmenuje Mgr. Zdeňka Hrkala, ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ v rámci Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

- bere na vědomí, že leadpartnerem projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ se stala česká strana 

- bere na vědomí navýšení celkových výdajů projektu „Společné ošetřovatelské postupy 
ČR – Bavorsko“ z 6.461.768,- Kč uvedenými v žádosti o dotaci na 7.847.244,- Kč z důvodu změny kurzu eura vůči koruně české, a s tím související změnu závazku Karlovarského kraje zajistit spolufinancování tohoto projektu do výše 10 % způsobilých výdajů z 646.177,- Kč na 784.724,40 Kč 
a dále změnu závazku Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu do výše 90 % celkových nákladů z 5.815.591,- Kč na 7.062.519,60 Kč 

- souhlasí s výše uvedenými změnami ve financování projektu „Společné ošetřovatelské postupy 
ČR – Bavorsko“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít tyto změny na vědomí a schválit navýšení celkových výdajů a závazků Karlovarského kraje na předfinancování a spolufinancování projektu tak, jak je uvedeno výše

- bere na vědomí budoucí znění „Rámcové smlouvy Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013“, jejímž účelem je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU 
na projekt, „Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko“ z rozpočtových prostředků Programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 na akci „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“, kterou bude realizovat příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

- souhlasí se zajišťováním veškerých závazků, které vyplývají z plnění uzavřené rámcové smlouvy 
a smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Programu Cíle 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 na projekt „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ pro příspěvkovou organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 784.724,40 Kč na spolufinancování realizační fáze projektu „Společné ošetřovatelské postupy 
ČR – Bavorsko“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení tuto smlouvu o poskytnutí příspěvku

- souhlasí s uzavřením smlouvy o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 7.062.519,60 Kč 
na předfinancování realizační fáze projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení tuto smlouvu o půjčce

- pověřuje Mgr. Zdeňka Hrkala, ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, podpisem smluv nutných k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

- ukládá Mgr. Zdeňku Hrkalovi, řediteli příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, předložit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly:  17.12.2009  

Zodpovídá:  Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel příspěvkové organizace


51. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  716/07/09

- schvaluje vyloučení uchazečů:
Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice 
Sdružení TDI+IČ Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, Ing. Milan Kaláb, Mičurinova 1148, 356 01 Sokolov
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče INVESTON s.r.o., Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary s nabídkovou cenou 3.534.300,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, podpisem mandátní smlouvy s vítězem soutěže „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ s nabídkovou cenou 3.534.300,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


52. Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia 
a VOŠ Karlovy Vary“
Část 1. – „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary – zateplení obálky budov“
Část 2. – „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary – rekonstrukce topného systému“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  717/07/09

- bere na vědomí nezařazení uchazeče Tercom s.r.o. Cheb do zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ - část 1. – „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary – zateplení obálky budov“, „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia 
a VOŠ Karlovy Vary“ – část 2. – „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary – rekonstrukce topného systému“ z důvodu nesplnění doby pro podání nabídky dle požadavků stanovených v zadávacích podmínkách výběrového řízení

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ - část 1. – „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary – zateplení obálky budov“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče RENSTAV – stavební činnost s.r.o., Nádražní 93, 356 01 Sokolov, s nabídkovou cenou 15.987.262,06 Kč včetně DPH.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ – část 2. – „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary – rekonstrukce topného systému“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče KALORA a.s., Baltazara Neumanna 1686/6, 350 02 Cheb, s nabídkovou cenou 2.101.551,90 Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Bohuslava Peroutku, ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže RENSTAV – stavební činnost s.r.o., Nádražní 93, 356 01 Sokolov, s nabídkovou cenou 15.987.262,06 Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje Mgr. Bohuslava Peroutku, ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže KALORA a.s., Baltazara Neumanna 1686/6, 350 02 Cheb, s nabídkovou cenou 2.101.551,90 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

Termín kontroly: 24.9.2009

Zodpovídá: Mgr. Bohuslav Peroutka, ředitel příspěvkové organizace


53.  Vyjádření k oznámení záměru „Rekonstrukce silnice III/21410 Mýtina - Lipová“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  718/07/09

- projednala oznámení záměru „Rekonstrukce silnice III/21410 Mýtina - Lipová“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj požaduje další posouzení záměru „Rekonstrukce silnice III/21410 Mýtina - Lipová“ 
dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vzhledem k lokalizaci záměru v Přírodním parku Český les a k nesouladu záměru se současnou územně plánovací dokumentací nelze dle platných právních předpisů s výstavbou záměru souhlasit. V případě realizace záměru požadujeme výstavbu trasy dle předložené varianty B s tím, že bezejmenný tok na trase za Mýtinou bude přemostěn z důvodu zachování potencionální funkce územního systému ekologické stability.

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


54a) Ing. J. Palacký – návrh mimosoudního řešení zásahu do osobnostních práv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  719/07/09

- schvaluje zamítnutí návrhu mimosoudního vyřešení zásahu do osobnostních práv Ing. Josefa Palackého, Cheb a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění

Termín kontroly:  13.8.2009

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený řízením odboru legislativního a právního


54b) Schválení mimořádného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ruskému pěveckému 
a tanečnímu souboru Grenada ve výši 200 000,- Kč na uskutečnění koncertu v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  720/07/09

- schvaluje přidělení mimořádného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ruskému pěveckému 
a tanečnímu souboru Grenada ve výši 200 000,- Kč na uskutečnění koncertu v Karlových Varech 

Termín kontroly: 5.11.2009

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


54c) Smlouva o propagaci obchodního jména společnosti SMP CZ, a. s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  721/07/09

- souhlasí s podpisem Smlouvy o propagaci obchodního jména společnosti SMP CZ, a. s. 

Termín kontroly: 13.8.2009

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


54d) Smlouva o propagaci obchodního jména společnosti Prefa-Beton Cheb, spol. s r. o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  722/07/09

 -souhlasí s podpisem Smlouvy o propagaci obchodního jména společnosti Prefa-Beton, spol. s r. o. 

Termín kontroly: 13.8.2009

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


