Usnesení ze 40. jednání RKK dne 23.7.2009
23.7.2009		Strana 1 (celkem 21)
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

ze 40. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. července 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 12:05 hodin 


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


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	 Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.7.2009		RK 726/07/09
  2.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 727/07/09
„Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“
  3.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek 		RK 728/07/09
sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2009 
  4.	Vyhodnocení financování IZS z rozpočtu Karlovarského kraje v letech 		RK 729/07/09
2004 až 2008 a stanovení hlavních směrů podpory financování IZS 
s výhledem do roku 2012 
  5.	Podpora rozvoje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského 	RK 730/07/09
kraje v letech 2009 až 2012
  6.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Tisk a distribuce 	RK 731/07/09
informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  7.	Rozpočtové změny								RK 732/07/09
  8.	Realizace rozšířeného zkušebního a ověřovacího provozu projektu 		RK 733/07/09
nákladového účetnictví Karlovarského kraje a uzavření příslušných dodatků 
ke smlouvám
  9.	Žádost příspěvkové organizace Sociální služby, Kynšperk nad Ohří o úlevu 	RK 734/07/09
z povinnosti zaplacení penále do rozpočtu Karlovarského kraje
10.	Marie Krejčová proti žalovanému Karlovarskému kraji ve věci náhrady 		RK 735/07/09
nemajetkové újmy  - odvolání proti usnesení sp. zn. 19C 124/2008-64 proti 
výroku III. (náhrada nákladů řízení)
11.	Schválení finančního krytí projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské 	RK 736/07/09
spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“
12.	Schválení finančního krytí projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské 	RK 737/07/09
spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“
13.	Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 		RK 738/07/09
– projednání 1. souhrnného návrhu 
14.	6. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 		RK 739/07/09
dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“
15.	Příprava zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací na akci 		RK 740/07/09
„III/20811 Rekonstrukce silnice letiště – R6, II. etapa“ 
16.	Schválení podání žádosti o provedení rozpočtového řízení v rámci rozpočtu 	RK 741/07/09
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009
17.	Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 11/2010 – 10/2014	staženo
18.	Schválení odpovědi právnímu zástupci společnosti LIGNETA autobusy s.r.o. 	RK 742/07/09
ve věci fakturace pokuty vyplývající z veřejnosprávní kontroly
19.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		RK 743/07/09
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ -  uzavření Dodatků č. 1 
ke smlouvám o poskytování sociálních služeb 
20.	Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje 		RK 744/07/09
vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení 
o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy 
a obnovy katastrálního operátu
21.	Informace o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene od 1.1. 2009 	RK 745/07/09
do 30.6.2009
22.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK 746/07/09
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku 
Karlovarského kraje
23.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK 747/07/09
stavby silnice č. I/6  a č. I/20 včetně pozemkových parcel v k.ú. Jenišov
24.	Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce 		RK 748/07/09
za období od 01.01.2009 do 30.06.2009
25.	Uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu s 	RK 749/07/09
e zřízením stavby – přeložení plynárenského zařízení SO 504 – Přeložka STL 
plynovodu PE d90 do části p.p.č. 4021/8 v k.ú. Sokolov
26.	Zrušení usnesení č. RK 549/06/09 ze dne 4.6.2009 - Smlouvy o budoucí 		staženo
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám dotčených 
stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“
27.	Schválení Smlouvy o dílo na akci: „Zhotovení propagačních materiálů v rámci 	RK 750/07/09
projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ 
28.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Interaktivní galerie 	RK 751/07/09
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
29.	Výpověď příkazní smlouvy ev. č. 047/2009 mezi Karlovarským krajem 		RK 752/07/09
a Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, 
příspěvkovou organizací
30.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků 		RK 753/07/09
ve zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje - květen 2009

31.	Poskytnutí odměny k životnímu výročí ředitelce příspěvkové organizace 		RK 754/07/09
Dětský domov Mariánské Lázně
32.	Projednání vyhlášení volných dnů řediteli příspěvkových organizací 		RK 755/07/09
vykonávajících činnost základních a středních škol zřizovaných 
Karlovarským krajem
33.	Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 	RK 756/07/09
pro realizaci akce příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná 
škola Aš „Rekonstrukce sociálních zařízení - pavilonu 2, část chlapecké WC“
34.	Vyjádření k oznámení záměru „Silnice I/21 – obchvat obce Stará Voda“ podle 	RK 757/07/09
§ 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
35a)	Akceptace 5. etapy projektu „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“ 		RK 758/07/09
a realizace platby za tento projekt 
35b)	Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického 		RK 759/07/09
vzdělávání Ostrov – provádění stavby“
35c)	Doplnění usnesení č. RK 724/07/09 „Projekt revitalizace Centra vzdělávání 	RK 760/07/09
ISŠTE Sokolov provádění stavby“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
35d)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 761/07/09
nemocnice a.s. -  zajištění procesního a personálního auditu v Karlovarské 
krajské nemocnici a.s.











       PaedDr. Josef Novotný v. r.		                   	   Ing. Petr Navrátil v. r.
                      hejtman						ověřovatel
Karlovarského kraje

















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- MUDr. Bereniku Podzemskou


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 17	Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 11/2010 – 10/2014

bod č. 26	Zrušení usnesení č. RK 549/06/09 ze dne 4.6.2009 - Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“

Rozšíření programu o:

bod č. 35 a)	Akceptace 5. etapy projektu „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“ a realizace platby za tento projekt 

bod č. 35 b)	Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“

bod č. 35 c)	Doplnění usnesení č. RK 724/07/09 „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – provádění stavby“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 35 d)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- zajištění procesního a personálního auditu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.	

	
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.7.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 726/07/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.7.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí





2. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 727/07/09

- schvaluje vyloučení uchazečů
Vodohospodářská stavební spol. s r.o. Chomutov
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče EUROVIA CS, a.s. 
Praha 1 s nabídkovou cenou 33 285 498,- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže EUROVIA CS, a.s. Praha 1 s nabídkovou cenou 33 285 498,- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže EUROVIA CS, a.s. Praha 1 s nabídkovou cenou 33 285 498,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 22.10.2009

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


3. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2009 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 728/07/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotky SDH vybraných měst a obcí Karlovarského kraje v celkové výši 4 828 436,10 Kč dle přiložených rozpisů 
Termín kontroly:  3.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


4. Vyhodnocení financování IZS z rozpočtu Karlovarského kraje v letech 2004 až 2008 a stanovení hlavních směrů podpory financování IZS s výhledem do roku 2012 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 729/07/09

- projednala a doporučuje, aby hlavní směry podpory financování  IZS kraje s výhledem do roku 2012 byly zohledněny při sestavování rozpočtů kraje v letech 2010 až 2012

- ukládá vedoucímu odboru krizového řízení požadavky na finanční podporu IZS kraje do roku 2012 pravidelně uplatnit při sestavování návrhu rozpočtu kraje 
Termín kontroly:  3.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


5. Podpora rozvoje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v letech 2009 až 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 730/07/09

- projednala a doporučuje, aby hlavní směry podpory rozvoje jednotek SDH obcí kraje byly zohledněny při sestavování rozpočtů kraje v letech 2010 až 2012

- ukládá vedoucímu odboru krizového řízení požadavky na finanční podporu jednotek SDH obcí kraje do roku 2012 pravidelně uplatnit při sestavování návrhu rozpočtu kraje  
Termín kontroly:  3.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


6. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 731/07/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek:
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Radek Havlan		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Dagmar Divišová	- náhradník: Ing. Stanislava Žáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek: 
- člen:  Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen:  PaedDr. Vratislav Emler	- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen:  Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen:  Ing. Radomil Gold		- náhradník: Ing. Jan Bureš
- člen:  Ing. Lydie Stráská		- náhradník: Mgr. Jana Pavlíková

Termín kontroly: 24.9.2009

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí kanceláře hejtmana

7. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 732/07/09

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 193/2009 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 160.552,-- 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. 194/2009

- zapojení příjmů z úroků za období 04 – 06/2009 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  105.688,52 Kč na pokrytí výdajů projektů v rámci  Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, a to:
	Fond Technické pomoci OP VK			   2.119,36 Kč
Fond zvyšování kvality ve vzdělávání 			 46.137,73 Kč

	Fond rovné příležitosti ve vzdělávání			 23.453,50 Kč
	Fond další vzdělávání pracovníků škol			 33.977,93 Kč
             Celkem                                                         	105.688,52 Kč

Rozpočtovou změnu  č. 195/2009

- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 120.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k finančnímu zajištění neinvestičních výdajů projektu příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázia Cheb na přípravnou fázi projektu Zřízení Německo – českého jazykového a komunikačního centra v gymnáziích Oelsnitz a Cheb. Projekt je připravován k realizaci a financování v rámci Operačního programu Cíl 3 – přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko. 

Rozpočtovou změnu č. 196/2009 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 59.708,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie pro školu zřizovanou obcí Ostrov Základní školu Ostrov, Májová 997. 

Rozpočtovou změnu č. 197/2009

- zapojení příjmů z úroků z účtu Fondu poskytování sociálních služeb v KK  za období 04 – 06/2009 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v  částce 7.746,17 Kč na pokrytí výdajů spojených s financováním Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele(OP LZZ II.) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rozpočtovou změnu č. 198/2009

- zapojení příjmů z úroků z účtu Fondu Individuální projekt KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 za období 04 – 06/2009 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 86.258,06 Kč na pokrytí výdajů spojených s financováním Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období 2008 - 2012 (OP LZZ I.) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rozpočtovou změnu  č. 199/2009

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.500,-- Kč z Odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje k posílení položky pro úhradu dohod o provedení práce k zajištění výdajů projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.) v rámci Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost 

Rozpočtovou změnu  č. 200/2009

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 50.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Společnost Fryderyka Chopina na akci „50. Mezinárodní Chopinův festival“.

Rozpočtovou změnu  č. 201/2009

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ±  10.000,-- Kč  do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Investiční příspěvek je určen pro Boženu Voříškovou, zákonného zástupce Michaela Voříška, na částečné pokrytí výdajů spojených s dokončením soutěžního výrobku syna, se kterým se zúčastní soutěže Česká hlavička. Jedná se o přístroj, který měří polohu letadel na velkou vzdálenost.

Rozpočtovou změnu  č. 202/2009

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 53.169,20 Kč  zapojením příjmů roku 2009 za vrácenou platbu od společnosti Radioservis a.s., které byla tato částka zaslána v minulém roce coby zálohová platba za zpracování propagačního materiálu „Rozhledny Karlovarského kraje“. Radioservis a.s. na výše uvedeném propagačním materiálu nepracoval dle ujednání, proto se domluvilo přerušení spolupráce. Vrácené finanční prostředky budou určeny na výrobu propagačního materiálu „Rozhledny Karlovarského kraje“ – poptávkové řízení na nového zpracovatele proběhne v letních měsících letošního roku.

Rozpočtovou změnu  č. 203/2009

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000,-- Kč. Neinvestiční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů spojených s konáním koncertního vystoupení ruského souboru Grenada v Karlových Varech.

Rozpočtovou změnu č. 204/2009

- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 249.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k finančnímu zajištění neinvestičních výdajů přípravné fáze projektu příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední škola živnostenská Sokolov – Moderní střední školy - sportovní areály 
- Sportoviště Střední školy živnostenské Sokolov. Projekt je připravován k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 
- Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

Termín kontroly: 3.9.2009

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


8. Realizace rozšířeného zkušebního a ověřovacího provozu projektu nákladového účetnictví Karlovarského kraje a uzavření příslušných dodatků ke smlouvám

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 733/07/09

- souhlasí s realizací rozšířeného zkušebního a ověřovacího provozu projektu nákladového účetnictví Karlovarského kraje

- schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“ a dodatku č. 1 „Dílčí smlouvy na údržbu, podporu provozu a spolupráci při dalším rozvoji systému nákladového účetnictví“ s realizátorem projektu, společností NESS Czech s.r.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem dodatku č. 3 smlouvy 
o dílo „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“ a dodatku č. 1 „Dílčí smlouvy na údržbu, podporu provozu a spolupráci při dalším rozvoji systému nákladového účetnictví“, s realizátorem projektu, společností NESS Czech s.r.o.

- souhlasí s prodloužením smlouvy s koordinátorem projektu „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“ po dobu potřebnou k řádné akceptaci projektu

Termín kontroly: 5.11.2009
Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


9. Žádost příspěvkové organizace Sociální služby, Kynšperk nad Ohří o úlevu z povinnosti zaplacení penále do rozpočtu Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 734/07/09

- schvaluje příspěvkové organizaci Sociální služby, Kynšperk nad Ohří úlevu z povinnosti zaplacení penále ve výši l promile denně, tj. Kč 40.322,21 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10.  Marie Krejčová proti žalovanému Karlovarskému kraji ve věci náhrady nemajetkové újmy - odvolání proti usnesení sp. zn. 19C 124/2008-64 proti výroku III. (náhrada nákladů řízení)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 735/07/09

- bere na vědomí informaci o rozhodnutí soudu ve věci žalobkyně M. K. proti žalovanému Karlovarskému kraji o ochranu osobnosti s požadavkem na náhradu nemajetkové újmy v penězích

- souhlasí s podáním odvolání proti výroku III. (úhrada nákladů řízení) usnesení krajského soudu sp. zn. 19C 124/2008-64 ze dne 8.6.2009

Termín kontroly:  17.12.2009

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


11. Schválení finančního krytí projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 736/07/09

- souhlasí 
a)  s Lead partnerstvím Karlovarského kraje v projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ podávaného v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou
b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ ve výši max. 4.700.000,- Kč, tzn. 100% celkových uznatelných nákladů projektu
c)	s vlastním spolufinancováním projektu ve výši max. 470.000,- Kč, tzn. 10% celkových uznatelných nákladů projektu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o spolupráci kooperačních partnerů“ 
a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ podávaného do  Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a)   Lead partnerství Karlovarského kraje v projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ podávaného v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou
b)   závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ ve výši max. 4.700.000,- Kč, tzn. 100% celkových uznatelných nákladů projektu
c) pověření hejtmana Karlovarského kraje, podpisem „Smlouvy o spolupráci kooperačních partnerů“ a dalších relevantních dokumentů projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ podávaného v rámci  Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou 
d)  vlastní spolufinancování projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ ve výši 470.000,- Kč, tzn. 10% celkových uznatelných výdajů projektu

Termín kontroly: 5.11.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje




12. Schválení finančního krytí projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 737/07/09

- souhlasí 
a)  s Lead partnerstvím Karlovarského kraje v projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ podávaného v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ ve výši max. 4.700.000,- Kč, tzn. 100% celkových uznatelných nákladů projektu
c)	s vlastním spolufinancováním projektu ve výši max. 470.000,- Kč, tzn. 10% celkových uznatelných nákladů projektu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o spolupráci kooperačních partnerů“ 
a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ podávaného do  Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) Lead partnerství Karlovarského kraje v projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ podávaného v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
b)   závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ ve výši max. 4.700.000,- Kč, tzn. 100% celkových uznatelných nákladů projektu
c) pověření hejtmana Karlovarského kraje, podpisem „Smlouvy o spolupráci kooperačních partnerů“ a dalších relevantních dokumentů projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ podávaného v rámci  Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 
d)  vlastní spolufinancování projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ ve výši 470.000,- Kč, tzn. 10% celkových uznatelných výdajů projektu

Termín kontroly:   5.11.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


13. Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje – projednání 1. souhrnného návrhu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 738/07/09

- bere na vědomí 1. souhrnný návrh aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 739/07/09

- schvaluje 6. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“ dle návrhu 

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravci: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a LIGNETA autobusy s.r.o. dle návrhu

Termín kontroly: 3.9.2009

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



15. Příprava zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací na akci „III/20811 Rekonstrukce silnice letiště – R6, II. etapa“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 740/07/09

- schvaluje zadání veřejné zakázky „III/20811 Rekonstrukce silnice letiště – R6, II. etapa“ formou otevřeného řízení

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedených veřejných zakázek nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100%

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:

1. člen: Ing. Petr Navrátil                    	1. náhradník: Ing. Josef Malý            
2. člen: Josef Vaněk                         	2. náhradník: Ing. Tomáš Brtek
3. člen: Ing. Petr Šťovíček                	3. náhradník: Irena Kroftová

- jmenuje členy hodnotící komise, a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka, pro výše uvedené veřejné zakázky:

1. člen: Ing. Petr Navrátil                 	1. náhradník: Miloslav Čermák
2. člen: Josef Murčo                         	2. náhradník: Mgr. Jaroslav Borka            
3. člen: Ing. Luboš Orálek                	3. náhradník: Ing. Karel Jakobec                     
4. člen: Ing. Josef Malý                    	4. náhradník: Ing. Eva Valjentová             
5. člen: Josef Vaněk                         	5. náhradník: Ing. Tomáš Brtek
6. člen: Ing. Petr Šťovíček                	6. náhradník: Irena Kroftová
Termín kontroly: 22.10.2009

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 741/07/09

- schvaluje podání žádosti o provedení rozpočtového řízení v rámci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 za účelem zajištění efektivního čerpání poskytnutých finančních prostředků ve výši 200 mil. Kč 
Termín kontroly: 22.10.2009

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


17. Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 11/2010 – 10/2014

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 742/07/09

- schvaluje zamítnutí stanoviska společnosti LIGNETA autobusy s.r.o. k fakturaci pokuty

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství odesláním odpovědi
Termín kontroly: 3.9.2009
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
	

19. „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 743/07/09

-schvaluje uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytování sociálních služeb ev. č. 081/2009, 082/2009, 083/2009 dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb ev. č. 182/2009 dle návrhu

- 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:  3.9.2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
                   Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace	
20. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 744/07/09

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

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


21. Informace o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene od 1.1. 2009 do 30.6.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 745/07/09

- bere na vědomí informaci o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene k silničním pozemkům od 1.1.2009 do 30.6.2009 dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. 


22. 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 746/07/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1135 a mostu ev. č. 020 5-1 v k.ú. Krásný Jez, silnice č. III/0205 ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic České republiky dle geometrického plánu č. 196-29/2009 ze dne 9.6.2009 (umístění inženýrských sítí – uložení napájecího kabelu do silničního pozemku a na mostě, elektrická přípojka NN k meteorologické stanici a proměnné dopravní značce), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1239/1 v k.ú. Drmoul, silnice 
č. III/20174 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 717-4551/2008 ze dne 15.5.2008 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.320,- 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 silničním pozemkům p.č. 2364 a č. 2366/1 v k.ú. Stříbrná, silnice č. III/21012 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 448-5927/2008 ze dne 16.6.2008 (umístění inženýrských sítí – zemní kabel), 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. 417 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní, silnice č. III/21329 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu 
č. 450-076/2009 ze dne 23.2.2009 (umístění inženýrských sítí – elektrická kabelová přípojka pro vodovodní šachtu), 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. 3571/19 v k.ú. Aš, silnice č. II/217 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 2729-3071/2006 ze dne 20.6.2006 (umístění inženýrských sítí – rekonstrukce vodovodního řadu), 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. 


23. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice č. I/6  
a č. I/20 včetně pozemkových parcel v k.ú. Jenišov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 747/07/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 182/1 o výměře 6463 m2 a č. 182/4 o výměře 6859 m2 včetně části stavby silnice č. I/6 a pozemkové parcely č. 379/10 o výměře 2198 m2 včetně části stavby silnice č. I/20, vše včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Jenišov, formou darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,  PSČ 140 00 Praha - Nusle, IČ 65993390 (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 ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 26.11.2009

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


24. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od 01.01.2009 
do 30.06.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 748/07/09

- bere na vědomí informaci o nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce uzavřených                       za období od 01.01.2009 do 30.01.2009 na základě působnosti odboru správy majetku dle předloženého návrhu
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru správa majetku



25. Uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby – přeložení plynárenského zařízení SO 504 – Přeložka STL plynovodu PE d90 do části p.p.č. 4021/8 v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 749/07/09

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, jejímž předmětem je udělení souhlasu k provedení stavby plynárenského zařízení SO 504 – Přeložka STL plynovodu PE d90 stavby „II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava, pod budoucí silnicí č. II/210, které bude uloženo do části pozemkové parcely č. 4021/8 v k.ú. a obci Sokolov, a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností ZČP Net, s.r.o., se sídlem Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, PSČ 304 77 Plzeň, IČ 26412527 zastoupenou na základě plné moci ze dne 1.1.2008 společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 Brno, IČ 27935311 (jako budoucí oprávněný na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí povinný na straně druhé). Věcné břemeno bude zřízeno za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009.

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  24.9.2009
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru správa majetku


26. Zrušení usnesení č. RK 549/06/09 ze dne 4.6.2009 - Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


27. Schválení Smlouvy o dílo na akci: „Zhotovení propagačních materiálů v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 750/07/09

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže FORNICA GRAPHICS  s.r.o. s nabídkovou cenou 971.299,- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
FORNICA GRAPHICS  s.r.o. s nabídkovou cenou 971.299,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 3.9.2009

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

28. 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 751/07/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na podlimitní veřejnou zakázku „Interaktivní galerie Karlovy Vary č. p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“

- schvaluje kvalifikační kritéria pro hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku „Interaktivní galerie Karlovy Vary č. p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku „Interaktivní galerie Karlovy Vary č. p. 1196 – Becherova vila, Krále Jiřího 9 – provádění stavby“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Jan Prudík					- náhradník: Jana Spirová 
- člen: Karel Bína					- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Mgr. Jan Samec				- náhradník: Ing. Veronika Vodičková
- člen: Mgr. Jaroslav Borka				- náhradník: Ing. Jan Bureš 
- člen: Ing. Luboš Orálek				- náhradník: Ing. Eva Valjentová 

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Eva Valjentová 			             - náhradník: Ing. Václav Živný 
- člen: Ing. Karel Jakobec 			             - náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen: Ing. Petr Navrátil 			             - náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Ing. Josef Malý				- náhradník: Jana Křížová
- člen: Ing. Petr Uhříček 			             - náhradník: Mgr. Ivo Kováč
- člen: Jan Prudík 			            		- náhradník: Jana Spirová
- člen: Jaroslav Votík  	 			- náhradník: Karel Bína
Termín kontroly: 26.11.2009

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


29. Výpověď příkazní smlouvy ev. č. 047/2009 mezi Karlovarským krajem a Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 752/07/09

- schvaluje výpověď z příkazní smlouvy ev. č. 047/2009 ze dne 30. 1. 2009 v souladu s ustanovením 
§ 731 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


30. Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje - květen 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 753/07/09

- 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 květen 2009 v nestátních zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Karlovarským krajem:
	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 06

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

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

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


31. Poskytnutí odměny k životnímu výročí ředitelce příspěvkové organizace Dětský domov Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 754/07/09

- schvaluje poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Dětský domov Mariánské Lázně 
u příležitosti životního výročí s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměny
Termín kontroly: 24.9.2009

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


32. Projednání vyhlášení volných dnů řediteli příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 755/07/09

- bere na vědomí oprávnění ředitelů škol vyhlásit v období školního vyučování ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, které vyplývá z ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jejich povinnost projednat vyhlášení volných dnů s žáky a zřizovatelem, pokud se jedná o nepředvídatelné situace, podle ustanovení § 2 
odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

- projednala návrhy ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem na vyhlášení volných dnů ve školním roce 2009/2010 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příslušných příspěvkových organizací o tomto usnesení

Termín kontroly: 8.10.2009

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


33. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem pro realizaci akce příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš „Rekonstrukce sociálních zařízení - pavilonu 2, část chlapecké WC“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 756/07/09

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 01/2009 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro realizaci akce příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš „Rekonstrukce sociálních zařízení – pavilonu 2, část chlapecké WC“ s tím, že zhotovitelem bez provedení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu je příspěvková organizace Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb s nabídkovou cenou 896.586,- Kč včetně DPH

- pověřuje Ing. Lenku Kalčicovou, ředitelku příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš, podpisem smlouvy o dílo s příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb

Termín kontroly: 24.9.2009

Zodpovídá: Ing. Lenka Kalčicová, ředitelka příspěvkové organizace 


34. Vyjádření k oznámení záměru „Silnice I/21 – obchvat obce Stará Voda“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 757/07/09

- projednala oznámení záměru „Silnice I/21 – obchvat obce Stará Voda“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Silnice I/21 – obchvat obce Stará Voda“ souhlasí za podmínky, že při rozhodování o konečné variantě trasy obchvatu budou dodržovány platné právní předpisy a respektována stanoviska dotčených orgánů státní správy.

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


35 a)	Akceptace 5. etapy projektu „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“ a realizace platby za tento projekt 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 758/07/09

- souhlasí s ukončením a akceptací 5. etapy projektu „Nákladové účetnictví Karlovarského kraje“, 
s akceptací celého díla v souladu se zněním smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností NESS ve znění pozdějších dodatků a s proplacením sjednané finanční částky za realizaci tohoto díla
Termín kontroly: 24.9.2009
Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


35 b) Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického vzdělávání Ostrov provádění stavby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 759/07/09

- ruší výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Centrum technického vzdělávání Ostrov provádění stavby“

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace


35 c) Doplnění usnesení č. RK 724/07/09 „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – provádění stavby“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 760/07/09

- jmenuje dalším členem komise pro otevírání obálek s nabídkami

- člen: Ing. Růžena Smetanová		- náhradník: Marek Makoň

- jmenuje dalšími členy hodnotící komise pro hodnocení nabídek:

- člen: Ing. Radim Adamec		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Jaroslav Votík			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
Termín kontroly: 22. 10.2009

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace





35 d) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. -  zajištění procesního a personálního auditu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 761/07/09

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

- ukládá Mgr. Jiřímu Fojtíkovi, generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. zajistit procesní a personální audit v Karlovarské krajské nemocnici a.s. na náklady Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- ukládá Mgr. Fojtíkovi předložit výsledek auditu do konce roku 2009
Termín kontroly: leden 2010 
Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Karlovarská krajská  nemocnice a.s. 


