Usnesení ze 46. jednání RKK dne 3.9.2009
3.9.2009		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

ze 46. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. září 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:10 do 12:30 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, p. Čermák, Mgr. Borka, MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler (do 11:10 hodin) (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 
Omluveni:	Ing. Navrátil, Ing. Valjentová, Ing. Bradáč
Přizvaní:	Mgr. Malý, Ing. Leichter, Ing. Brázda, p. Polák, p. Čedík, Ing. arch. Musil, 
p. Prudík, Ing. Šteflová
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1.    Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.9.2009		RK 821/09/09
2.	Schválení užití znaku Karlovarského kraje při 9. Celostátní konferenci 		RK 822/09/09
s mezinárodní účastí – DPPGIS 2010
3.	Schválení užití znaku Karlovarského kraje na titulní straně Mapy správního 	RK 823/09/09
rozdělení Karlovarského kraje
4.	Navázání spolupráce s Prešovským krajem – Slovenská republika			RK 824/09/09
5.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 825/09/09
oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
6.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 826/09/09
oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení 
grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
7.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 827/09/09
oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
8.	Globální grant „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“, 	RK 828/09/09
Oblast podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
9.	Schválení výsledku zadávacího řízení na zajištění technického dozoru 		RK 829/09/09
stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce „Dopravní terminál 
Sokolov – I. a II. stavba, inženýrské sítě“
10.	Rozpočtové změny								RK 830/09/09
11.	Financování ostatních osobních nákladů ve školách a školských 			RK 831/09/09
zařízeních – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
12.	Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – dotace 	RK 832/09/09
z rozpočtu Karlovarského kraje
13.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			RK 833/09/09
pro Aeroklub Toužim  
14.	Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě ev. č. 041/2008 v souvislosti se správou 	RK 834/09/09
webu „Internetový portál pro investory v Karlovarském kraji“
15.	Program obnovy venkova 2009 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo		RK 835/09/09
16.	Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích			RK 836/09/09
17.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací odboru regionálního 		RK 837/09/09
rozvoje	
18.	Program rozvoje Karlovarského kraje – aktualizace Strategické části, 		RK 838/09/09
Akčního plánu, Realizačního manuálu a návrh aktualizace v roce 2010
19.	Projekt „Cyklostezka Ohře“ – schválení Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/17.00305 	RK 839/09/09
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad	
20.	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 	RK 840/09/09
Karlovarského kraje
21.	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného 	RK 841/09/09
dopravního systému Karlovarského kraje
22.	Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		RK 842/09/09
Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2009
23.	Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního 	RK 843/09/09
systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2009
24.	Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2009	RK 844/09/09
25.	Koncepce BESIP v Karlovarském kraji na období 2009 - 2010 (2012)		RK 845/09/09
26.	Návrh koncepčního řešení základní dopravní obslužnosti územního obvodu 	RK 846/09/09
Karlovarského kraje do 31.12.2019
27.	Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2009 o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, 	RK 847/09/09
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí
28.	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 		RK 848/09/09
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
29.	Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 11/2010 – 10/2014	RK 849/09/09
30.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		RK 850/09/09
v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního 
programu v letech 2011 - 2015
31.	Schválení výběru nejvhodnější nabídky a dalšího pořadí nabídek v zadávacím	RK 851/09/09
řízení na dodavatele stavebních prací na akci „III/20811 Rekonstrukce silnice 
letiště – R6, II. etapa“  
32.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského	RK 852/09/09
kraje, a.s.
33.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 	RK 853/09/09
kraje, a.s. – vyžádání dat z ekonomického informačního systému DATEC
34.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2010			RK 854/09/09
35.	Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvková organizace	RK 855/09/09
36.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Hranicích			RK 856/09/09
37.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Chebu			RK 857/09/09
38.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Lázních Kynžvart		RK 858/09/09
39.	Zřizovací listina Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, 		RK 859/09/09
příspěvková organizace
40.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 	RK 860/09/09
v Mariánské
41.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 	RK 861/09/09
„PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace
42.	Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 	RK 862/09/09
v Nejdku, příspěvková organizace
43.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 	RK 863/09/09
„PATA“ v Hazlově
44.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Perninku			RK 864/09/09
45.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním 		RK 865/09/09
postižením v Radošově
46.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu	RK 866/09/09
47.	Zřizovací listina Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 	RK 867/09/09
v Sokolově, příspěvková organizace
48.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu	RK 868/09/09
49.	Výjimka ze „Zásad pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ 	RK 869/09/09
pro Sociální služby, příspěvkovou organizaci na poskytování stravování 
v Domově pro seniory v Chodově, začleněném zařízení Sociálních služeb, 
příspěvkové organizace
50.  	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.9.2009 	RK 870/09/09
51. 	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.9.2009		RK 871/09/09
52.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka stravovacích 		RK 872/09/09
kupónů“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
53.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – Ondřejská 	RK 873/09/09
1122/56, nám. K. Sabiny 159/16 a Bezručova 1312/17 
54.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	RK 874/09/09
parcela č. 956/4 v k.ú. Tatrovice
55.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 		RK 875/09/09
pozemkových parcel č. 465/1, č. 466 a č. 509 v k.ú. Olšová Vrata
56.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK 876/09/09
pozemkové parcely č. 507 v k.ú. Olšová Vrata
57.	Záměr  kraje  prodat  nemovitost  v  majetku  Karlovarského  kraje – část  		RK 877/09/09
pozemkové  parcely č. 989/1 v k.ú. Tatrovice
58.	Záměr  kraje  prodat  nemovitost  v  majetku  Karlovarského  kraje – část  		RK 878/09/09
pozemkové  parcely č. 496/1 v k.ú. Dalovice
59.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 	RK 879/09/09
č. 1976 v k.ú. Karlovy Vary
60.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 	RK 880/09/09
č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary
61.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 767 		RK 881/09/09
na pozemku p.č. st. 995, Gustava Geipela, vše v k.ú. Aš
62.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 	RK 882/09/09
č. 3119/3 v k.ú. Nejdek 
63.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK 883/09/09
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského 
kraje
64.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje	RK 884/09/09
– části pozemkových parcel č. 4285/1, č. 4451/2 a č. 4455/5 v k.ú. Žlutice
65.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 565 	RK 885/09/09
na pozemku p.č. st. 659 v k.ú. Nejdek 
66.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 886/09/09
do majetku Města Nejdek a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
Města Nejdek do majetku Karlovarského kraje
67.	Žádost o schválení podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení 		RK 887/09/09
v souvislosti s realizací stavby: „II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava“
68.	Změna části usnesení č. RK 877/10/08 – Prodej nemovitostí v majetku 		RK 888/09/09
Karlovarského kraje – stavby bývalé čistírny odpadních vod, včetně části 2404/1 
a části 2406/3, vše v k.ú. Nejdek 
69.	Zrušení usnesení č. RK 579/08/07 - Záměr kraje prodat nemovitost v majetku 	RK 889/09/09
Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 20/1 v k.ú. Drahovice
70.	Zrušení usnesení č. RK 791/10/08 ze dne 2.10.2008 - Záměr kraje prodat 		RK 890/09/09
nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 530/1 
v k.ú. Horní Lipina
71.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Chodov 	RK 891/09/09
k využití pro činnost v sociální oblasti
72.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“, pro Sociální služby		RK 892/09/09
, Kynšperk nad Ohří, příspěvková organizace, spočívající v neuskutečnění 
nabídky movitého majetku kraje ostatním příspěvkovým organizacím kraje 
a převod správy movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje 
na Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková 
organizace
73.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“, pro Sociální služby, 		RK 893/09/09
Kynšperk nad Ohří, příspěvková organizace, spočívající v neuskutečnění 
nabídky movitého majetku kraje ostatním příspěvkovým organizacím kraje 
a převod správy movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje 
na Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově, 
příspěvková organizace
74.	Pronájem majetku Karlovarského kraje pro výuku vysoké školy			RK 894/09/09
75.	Dodatky ke zřizovacím listinám všech příspěvkových organizací odboru kultury, 	RK 895/09/09
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje
76.	Projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář 			RK 896/09/09
Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“ – schválení Dodatku č. 1 
Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace z rozpočtových 
prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
77.	Rozdělení Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 		RK 897/09/09
na 3 samostatná muzea (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary)
78.	Změna čerpání příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 		RK 898/09/09
kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2009
79.	Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 		RK 899/09/09
Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově 
hodnotných objektů na rok 2009
80.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových	staženo
 rezervací a městských památkových zón 2009 –  žádost Města Karlovy Vary 
o revokaci usnesení č. 644/06/09 Rady Karlovarského kraje ze dne 25. 6. 2009
81.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK 900/09/09
rezervací a městských památkových zón 2009 – III. etapa, žádost Města 
Karlovy Vary o poskytnutí příspěvku na akci obnovy: Karlovy Vary, 
Mlýnská kolonáda – výmalba podhledu (stropu) kolonády
82.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	staženo
rezervací a městských památkových zón 2009 – návrh na přerozdělení finančních 
prostředků stanovených kvótou pro Město Karlovy Vary v jiné městské 
památkové rezervaci nebo zóně
83.	Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodavatele projektových 		RK 901/09/09
dokumentací k projektu: „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru 
v rámci projektu Česko-bavorský geopark“
84.	Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský 	RK 902/09/09
domov pro děti do 3 let
85.	Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 			RK 903/09/09
Léčebna dlouhodobě nemocných
86.	Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 			RK 904/09/09
Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
87.	Úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví	RK 905/09/09
88.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 		RK 906/09/09
za I. pololetí roku 2009
89.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků 		RK 907/09/09
ve zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje – červen 2009
90.	Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 		staženo
v projektu „AKONA“
91.	Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 		RK 908/09/09
a ekonomická Sokolov v projektu „Vzdělávací kooperace na území euroregion 
Egrensis“
92.	Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 909/09/09
na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy
93.	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových 	RK 910/09/09
organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
Karlovarským krajem
94.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	RK 911/09/09
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
95.	Projekt „Gymnázium Cheb – zateplení školy a fototermický ohřev TUV“ 		RK 912/09/09
příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
96.	Projekt „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ příspěvkové 	RK 913/09/09
organizace Integrovaná střední škola Cheb
97.	Projekt „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové organizace 	RK 914/09/09
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
98.	Projekt „Zateplení fasády a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“ 	RK 915/09/09
příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního 
ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
99.	Projekt „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ příspěvkové organizace 	RK 916/09/09
Dětský domov Cheb
100.	Projekt „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové 		RK 917/09/09
organizace Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov
101.	Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje a jmenování 		RK 918/09/09
jejích členů
102.	Příspěvek na spolufinancování projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání 	RK 919/09/09
ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov
103.  	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK 920/09/09
104.	Vyjádření k posudku záměru „Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I 	RK 921/09/09
a následná těžba výhradního ložiska Jimlíkov - sever“ podle § 9 odst. 8 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
105.	Žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR - kofinancování 			RK 922/09/09
vodohospodářských akcí Karlovarským krajem v roce 2009

106.  a) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 		RK 923/09/09
              pro občanské sdružení Chess Academy Club  
	b) Partnerská smlouva k projektu „Stavební úpravy Union vily na odstupňované 	RK 924/09/09
    charitní zařízení“
	c) Dodatek č. 2 pojistné smlouvy č. 0012342351 „Pojištění majetku 		RK 925/09/09
              a odpovědnosti za škody Karlovarského kraje a jím zřizovaných organizací“
	d) Schválení smlouvy o dílo na realizaci zakázky: „Zpracování projektové 	RK 926/09/09
    dokumentace na akci: Karlovarská krajská nemocnice, a. s. – Nemocnice 
    v Karlových Varech – Pracoviště magnetické rezonance, nukleární medicíny 
              a přípravy radiofarmak“
	e) Dodatek č. 1 smlouvy o partnerství na projekt „Karlovarský kraj – kongresová 	RK 927/09/09
    destinace“
	f) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – řadové domy 	RK 928/09/09
     v Karlových Varech – Tašovicích, včetně souvisejících pozemků, pro potřeby 
     Dětského domova Karlovy Vary








         PaedDr. Josef Novotný v. r.		 	        	   Miloslav Čermák v. r.
                      hejtman						ověřovatel
Karlovarského kraje






































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka
- MUDr. Bereniku Podzemskou


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 106a)	- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské sdružení Chess Academy Club  
bod č. 106b)	- Partnerská smlouva k projektu „Stavební úpravy Union vily na odstupňované charitní zařízení“
bod č. 106c)	- Dodatek č. 2 pojistné smlouvy č. 0012342351 „Pojištění majetku a odpovědnosti 
za škody Karlovarského kraje a jím zřizovaných organizací“
bod č. 106d)	- Schválení smlouvy o dílo na realizaci zakázky: „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovarská krajská nemocnice, a. s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pracoviště magnetické rezonance, nukleární medicíny a přípravy radiofarmak“
bod č. 106e)	- Dodatek č. 1 smlouvy o partnerství na projekt „Karlovarský kraj – kongresová destinace“
bod č. 106f)	- Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – řadové domy v Karlových Varech – Tašovicích, včetně souvisejících pozemků, pro potřeby Dětského domova Karlovy Vary

Stažení:
bodu č. 80)	- Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2009 –  žádost Města Karlovy Vary o revokaci usnesení č. 644/06/09 Rady Karlovarského kraje ze dne 25. 6. 2009
bodu č. 82)	- Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových  rezervací a městských památkových zón 2009 – návrh na přerozdělení finančních prostředků stanovených kvótou pro Město Karlovy Vary v jiné městské památkové rezervaci nebo zóně
bodu č. 90)	- Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v projektu „AKONA“



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.9.2009  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  821/09/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.9.2009 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


 

2. Schválení užití znaku Karlovarského kraje při 9. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí – DPPGIS 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  822/09/09

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje při 9. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí – DPPGIS 2010

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 



3. Schválení užití znaku Karlovarského kraje na titulní straně Mapy správního rozdělení Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  823/09/09

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na titulní straně Mapy správního rozdělení Karlovarského kraje

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 



4. Navázání spolupráce s Prešovským krajem – Slovenská republika

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  824/09/09

- souhlasí s navázáním spolupráce s Prešovským krajem – Slovenská republika

- pověřuje předsedy Komise Rady Karlovarského kraje  pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch a Komise Rady Karlovarského kraje pro vnější vztahy zahájením jednání o spolupráci

Termín kontroly: 8.10.2009

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 



5. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 
2. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  825/09/09

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty ve 2. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Termín kontroly: 3.12.2009 

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



6. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  826/09/09

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty ve 2. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Termín kontroly: 3.12.2009 

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



7. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  827/09/09

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty ve 2. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Termín kontroly: 3.12.2009 

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



8. Globální grant „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  828/09/09

- bere na vědomí informaci o schválení globálního grantu Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK) Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace globálního grantu v rámci OP VK, oblast podpory 3. 2., přílohy č. 4 Prohlášení příjemce dotace

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

	navýšení rozpočtu Karlovarského kraje o poskytnutou zálohu na základě podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2

znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 – „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“
zveřejnění 1. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 – „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
dle návrhu
zapracování případných změn do znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 – „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic 
a grantových schémat

Termín kontroly: 26.11.2009 

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



9. Schválení výsledku zadávacího řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce „Dopravní terminál Sokolov – I. a II. stavba, inženýrské sítě“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  829/09/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce „Dopravní terminál Sokolov – I. a II. stavba, inženýrské sítě“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče BYRD BUILDING & INVESTMENT a.s., 
IČ 27150488, se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 Praha 1, s nabídkovou cenou 1 589 840,- Kč včetně DPH. 

- schvaluje mandátní smlouvu v souvislosti s realizací stavby „Dopravní terminál Sokolov – I. a II. stavba, inženýrské sítě“ na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností BYRD BUILDING 
& INVESTMENT a.s., IČ 27150488, se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 Praha 1, dle návrhu 

- schvaluje uzavření mandátní smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže BYRD BUILDING & INVESTMENT a.s., IČ 27150488, se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 Praha 1, s nabídkovou cenou 1 589 840,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

- pověřuje vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje podpisem mandátní smlouvy

Termín kontroly: 5.11.2009

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



10. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  830/09/09

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č.  220/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 25.094,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv, 
a to za II. čtvrtletí roku 2009 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je uveden v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 221/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 300.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu vlády České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro činnost krajského koordinátora romských poradců v roce 2009 na financování platu 1 zaměstnance včetně povinných odvodů.

Rozpočtovou změnu  č. 222/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 182.500,-- Kč v rámci Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění výdajů projektu Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy – přeshraniční spolupráce, realizovaného za finanční pomoci programu přeshraniční spolupráce Cíl3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, Dispoziční fond

Rozpočtovou změnu č. 223/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 6.640.000,-- Kč, a to ve výši  ± 340.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční a ve výši  ± 6.300.000,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování investiční akce „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“.

Rozpočtovou změnu č. 224/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 300.000,-- Kč z rezervy  Odboru ekonomického do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu nákladů spojených se správou hraničních přechodů Aš a Hraničná 

Rozpočtovou změnu č. 225/2009
 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 2.490,-- Kč. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky, které byly určeny na úhradu výdajů na cestovné v rámci realizace  projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele, financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.   

Rozpočtovou změnu č. 226/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 372.110,-- Kč. Jedná se o zapojení vrácených finančních prostředků v roce 2009 z investičních akcí z roku 2008 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, Kynšperk nad Ohří jako investiční příspěvek na dofinancování projektové dokumentace pro stavební povolení na investiční akci: „DOZP Sokolov – rekonstrukce 
a modernizace“.

Rozpočtovou změnu č. 227/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.604.607,-- Kč. Jedná se o zapojení vrácených finančních prostředků v roce 2009 z investiční akce z roku 2008 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku jako investiční příspěvek
na přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava střechy hlavního objektu Domova 
se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“.

Rozpočtovou změnu č. 228/2009
- změnu charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 2.893.000,-- Kč v rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, Kynšperk nad Ohří na akci „Domov pro seniory Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“. 

Rozpočtovou změnu č. 229/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 397.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Boženu Kalvasovou 
na provoz Centra substituční terapie v Karlovarském kraji ve výši 300.000,-- Kč a pro Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace na preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji v projektu s názvem „Koukají na nás správně?“ ve výši 97.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 230/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 35.000,-- Kč z Odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce k zajištění výdajů administrace 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, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb. 

Rozpočtovou změnu č. 231/2009
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 150.000,-- Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a následně přesun do odboru ekonomického na pokrytí výdajů na cestovné (úřad 30.000,- Kč radní, zastupitelé 120.000,- Kč) projektu ISLAND - inovativní přístupy ve veřejné správě, financovaného v rámci Blokového grantu Fond technické asistence Finanční mechanizmy EHP/Norska

Rozpočtovou změnu č. 232/2009
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ±  30.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro organizaci Aeroklub Toužim, letiště Přílezy na zajištění sportovní akce „Mistrovství České republiky v akrobacii motorových letadel a kluzáků 2009“.

Rozpočtovou změnu č. 233/2009
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 25.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako finanční dar Sboru dobrovolných hasičů obce Plesná na zajištění „Soutěže požárních družstev dospělých a mladých hasičů“ v rámci oslav k 130. výročí založení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Plesná.


Rozpočtovou změnu č. 234/2009
-  přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 20.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro občanské sdružení Chess Academy Club na zajištění šachového festivalu Lázeňské garde.

Termín kontroly: 8.10.2009

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



11. Financování ostatních osobních nákladů ve školách a školských zařízeních – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  831/09/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem na financování ostatních osobních nákladů v celkové výši  392.890,- Kč; z toho:  

	SŠ Živnostenská, Žákovská 716, 356 11 Sokolov – částka 36.490,- Kč

DDM Karlovy Vary, Čankovská 9, 360 05 Karlovy Vary – částka 281.400,- Kč
Gymnázium Cheb, Nerudova 7, 350 02 Cheb – částka 75.000,- Kč

- souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na financování ostatních osobních nákladů v celkové výši  361.817,- Kč; z toho: 

	ZŠ praktická a ZŠ speciální Habartov, Komenského 312, 357 09 Habartov – částka 71.454,- Kč

ZŠ Chodov, Husova 788, 357 35 Chodov – částka 136.941,- Kč
DDM Bludiště, Husova 263, 357 35 Chodov – částka 67.000,- Kč
6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb – částka 14.212,- Kč
MŠ Dalovice, Májová 196, 362 63 Dalovice – částka 12.610,- Kč
1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – částka 10.000,- Kč
ZŠ a MŠ Březová, Keramická 6, 362 15 Březová – částka 9.400,- Kč
ZŠ a MŠ Útvina 153, 364 01 Toužim – částka 40.200,- Kč
      
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto příspěvků

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly:  22.10.2009

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



12. Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  832/09/09

- souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi a Karlovarským krajem na financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním v celkové výši  715.856,- Kč; z toho:          

	Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, 350 02 Cheb – částka 23.049,- Kč

4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb – částka 51.846,- Kč
6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb – částka 38.699,- Kč
Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507, 356 05 Sokolov – částka 172.943,- Kč
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, 356 05 Sokolov – částka 47.481,- Kč
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 05 Sokolov – částka 42.127,- Kč
Základní škola H. Slavkov, Nádražní 683, 357 31 Horní Slavkov – částka 55.572,- Kč
	Základní škola praktická a základní škola speciální Horní Slavkov, Poštovní 654,  
357 31 Horní Slavkov – částka 47.192,- Kč
Základní škola praktická a základní škola speciální Habartov, Komenského 312, 
357 09 Habartov – částka 40.389,- Kč
	Základní škola Rotava, ul. Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava – částka 20.252,- Kč
	Základní škola Kynšperk nad Ohří, J.A.Komenského 540, 357 51  Kynšperk nad Ohří – částka 42.348,- Kč
Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, Nejdecká 254, 357 35 Chodov – částka  24.905,- Kč
Základní škola Teplá, Školní 258, 364 61 Teplá – částka 34.633,- Kč
Základní škola Toužim, Plzeňská 395, 364 01 Toužim – částka 49.540,- Kč
Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, Vančurova 83, 360 01 Karlovy Vary – částka 24.880,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto příspěvků

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly:  22.10.2009

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



13. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Aeroklub Toužim  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  833/09/09

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Aeroklub Toužim ve výši  30.000,- Kč na zajištění Mistrovství České republiky v akrobacii motorových letadel a kluzáků 2009

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Aeroklubem Toužim dle návrhu

Termín kontroly:  8.10.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru




14. Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě ev. č. 041/2008 v souvislosti se správou webu „Internetový portál pro investory v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  834/09/09

- souhlasí s Dodatkem č. 2 k Mandátní smlouvě ev. č. 041/2008 v souvislosti se správou webu „Internetový portál pro investory v Karlovarském kraji“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 2 Mandátní smlouvy ev. č. 041/2008 
ke správě webu „Internetový portál pro investory v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 22.10.2009

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



15. Program obnovy venkova 2009 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  835/09/09

- souhlasí s  navrženým přerozdělením finančních prostředků v rámci II. kola Programu obnovy venkova pro rok 2009 a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
 
Termín kontroly:  26.11.2009 

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



16. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  836/09/09

- souhlasí  

	se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek Svazku obcí Kamenné vrchy v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 502/2009

	se změnou parametrů a názvu akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Verušičky v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 566/2009

se změnou parametrů, názvu akce a charakteru příspěvku poskytnutého obci Valy v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 450/2009

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

	změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek Svazku obcí Kamenné vrchy v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 502/2009

	změnu parametrů a názvu akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Verušičky v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 566/2009

změnu parametrů, názvu akce a charakteru příspěvku poskytnutého obci Valy v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 450/2009

Termín kontroly: 5.11.2009 

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



17. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací odboru regionálního rozvoje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  837/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Agentura projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

- souhlasí s návrhem změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.

Termín kontroly: .26.11.2009

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



18. Program rozvoje Karlovarského kraje – aktualizace Strategické části, Akčního plánu, Realizačního manuálu a návrh aktualizace v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  838/09/09

- souhlasí s aktualizací Strategické části, Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje a s návrhem aktualizace v roce 2010 a doporučuje ji Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s připomínkami uvedenými v zápise

Termín kontroly: 26.11.2009

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





19. Projekt „Cyklostezka Ohře“ – schválení Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/17.00305 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  839/09/09

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro projekt „Cyklostezka Ohře“ dle operačního programu 
ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 9.3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace dle operačního programu ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 9.3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
 
Termín kontroly: 3.12.2009

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



20. Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  840/09/09

- souhlasí s návrhem Dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat Dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

- ukládá Mgr. Vladimíru Malému předložit návrhy zřizovacích listin k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 5.11.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana 



21. Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  841/09/09

- souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

- ukládá Mgr. Vladimíru Malému předložit návrhy zřizovacích listin k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 5.11.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana 



22. Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
p.o. – I. pololetí 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  842/09/09

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje Ing. Zdeňku Pavlasovi ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly:  5.11.2009

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



23. Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  843/09/09

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému ve výši uvedené v důvodové zprávě

 Termín kontroly:  5.11.2009

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



24. Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  844/09/09

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Ing. Václavu Černému ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly:  5.11.2009

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



25. Koncepce BESIP v Karlovarském kraji na období 2009 - 2010 (2012)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  845/09/09

- schvaluje návrh „Koncepce BESIP v Karlovarském kraji na období 2009 - 2010 (2012)“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje návrh „Koncepce BESIP v Karlovarském kraji na období 2009 - 2010 (2012)“ ke schválení

Termín kontroly: leden 2010

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



26. Návrh koncepčního řešení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje do 31.12.2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  846/09/09

- souhlasí s návrhem pro zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou schválit prodloužení stávajících smluv s účinností od 1.1.2009 na dobu určitou 
do 31.12.2019 dle návrhu

- souhlasí s návrhem pro zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou dopravou schválit změnu stávajících smluv s platností na dobu neurčitou, omezením platnosti do 31.12.2019 za podmínky splnění standardu kvality přepravní služby do 31.12.2014 dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit pro zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou schválit prodloužení stávajících smluv s účinností od 1.1.2009 na dobu určitou do 31.12.2019 dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit pro zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou dopravou schválit změnu stávajících smluv s platností na dobu neurčitou, omezením platnosti do 31.12.2019 za podmínky splnění standardu kvality přepravní služby do 31.12.2014 dle návrhu

Termín kontroly: 22.10.2009

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



27. Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2009 o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých 
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  847/09/09

- schvaluje Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2009, o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých 
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

- ukládá PhDr. Mgr. Vratislavu Smolejovi, pověřenému zastupováním vedoucího odboru legislativního a právního krajského úřadu zveřejnit Nařízení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá:	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství (prvá část usnesení)
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřen zastupováním vedoucího odboru legislativního 
a právního Krajského úřadu (druhá část usnesení)



28. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  848/09/09

- souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ v předloženém znění 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ v předloženém znění 

Termín kontroly: 26.11.2009

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



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  849/09/09

- schvaluje zadání veřejné zakázky „Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 
11/2010 – 10/2014“ formou otevřeného řízení

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání této veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu 

- jmenuje tyto členy hodnotící komise a jejich náhradníky:

		1. člen: Ing. Zdeněk Berka		1. náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
		2. člen: Josef Murčo			2. náhradník: JUDr. Václav Sloup
		3. člen: Ing. Radomil Gold		3. náhradník: Ing. Luboš Orálek
		4. člen: Ing. Josef Malý		          	4. náhradník: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
		5. člen: Mgr. Vladimír Malý		5. náhradník: Josef Vaněk
		6. člen: Ing. Bohuslav Schneider	6. náhradník: Vlasta Kupská
		7. člen: Ing. Petr Navrátil		7. náhradník: Ing. Petr Šťovíček 

Termín kontroly:  17.12.2009

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



30. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 - 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  850/09/09

- souhlasí se záměrem zajistit finanční krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 – 2015 formou úvěrové smlouvy, kterou uzavře příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr KSÚS KK, p.o. zajistit financování jmenovitých akcí, zařazených do Seznamu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 – 2015 formou uzavření úvěrové smlouvy

Termín kontroly: únor 2010

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



31. Schválení výběru nejvhodnější nabídky a dalšího pořadí nabídek v zadávacím řízení 
na dodavatele stavebních prací na akci „III/20811 Rekonstrukce silnice letiště – R6, II. etapa“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  851/09/09

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „III/20811 Rekonstrukce silnice letiště – R6, II. etapa“, kterou podal uchazeč: Eurovia CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČ: 45274924 s nabídkovou cenou 41.196.935,- Kč včetně DPH. 
Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Sdružení „Strabag + Bohemia Asfalt – Letiště“, s vedoucím účastníkem sdružení Strabag a.s., odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, IČ: 60838744, s nabídkovou cenou 43.433.443,34 Kč včetně DPH.

Termín kontroly: 5.11.2009

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



32. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  852/09/09

- bere na vědomí za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., za období 1-6/2009

- rozhoduje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, o vyplacení části pohyblivé odměny za rok 2009 pro předsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Martina Leichtera ve výši dle předloženého návrhu 

- rozhoduje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, o vyplacení části pohyblivé odměny za rok 2009 pro místopředsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Zdeňka Brázdu ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, o vyplacení části pohyblivé odměny za rok 2009 pro člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., pana Milana Poláka ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, o vyplacení části pohyblivé odměny za rok 2009 pro člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., pana Martina Čedíka ve výši dle předloženého návrhu

- bere na vědomí za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, informaci 
o volbě člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

- schvaluje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí společnosti ÚSKK, a.s., voleného zaměstnanci, kterým je Ing. Josef Bulka, bytem Alšova 1739, 356 05 Sokolov, dle předloženého znění

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ.
   
Zodpovídá: 	Ing. Martin Leichter, předseda představenstva
                    	Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva
                    	Milan Polák, člen představenstva
                    	Martin Čedík, člen představenstva





33. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – vyžádání dat z ekonomického informačního systému DATEC

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  853/09/09

- bere na vědomí, že všichni členové Rady Karlovarského kraje podepsali v souvislosti s poskytováním účetních dat z ekonomického informačního systému čestné prohlášení o zachování mlčenlivosti 
o důvěrných informacích a skutečnostech, s nimiž se budou seznamovat při jejich poskytování obchodní společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

- schvaluje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, požadovanou strukturu ekonomických dat tak, jak je uvedena v dopise ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Romana Rokůska, ze dne 24.6.2009, č.j. 89/KU/09 

- ukládá za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, představenstvu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., zabezpečit zasílání aktuálních ekonomických dat v požadované struktuře poprvé za měsíc září 2009

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ.

Zodpovídá: 	Ing. Martin Leichter, předseda představenstva
                    	Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva
                    	Milan Polák, člen představenstva
                    	Martin Čedík, člen představenstva



34. Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  854/09/09

- souhlasí se Zásadami pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2010

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Zásady pro poskytování příspěvků 
na sociální služby v roce 2010

Termín kontroly: 17.12.2009

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






35. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  855/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvková organizace 
dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 9 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvková organizace dle návrhu

- ukládá předložit návrh dodatku č. 9 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvková organizace k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



36. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Hranicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  856/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Hranicích dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Hranicích dle návrhu

- ukládá předložit návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Hranicích k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



37. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  857/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Chebu dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Chebu dle návrhu

- ukládá předložit návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Chebu k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



38. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Lázních Kynžvart

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  858/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Lázních Kynžvart 
dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Lázních Kynžvart dle návrhu

- ukládá předložit návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Lázních Kynžvart k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



39. Zřizovací listina Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  859/09/09

- souhlasí s návrhem zřizovací listiny Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat zřizovací listinu Domova pro osoby 
se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace dle návrhu

- ukládá předložit návrh zřizovací listiny Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



40. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  860/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské dle návrhu 

- ukládá předložit návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



41. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  861/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace 
dle návrhu

- ukládá předložit návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



42. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  862/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace dle návrhu

- ukládá předložit návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



43. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 
v Hazlově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  863/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově dle návrhu

- ukládá předložit návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



44. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Perninku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  864/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Perninku dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Perninku dle návrhu

- ukládá předložit návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Perninku k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



45. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  865/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově dle návrhu

- ukládá předložit návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



46. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  866/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu 
dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu dle návrhu

- ukládá předložit návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



47. Zřizovací listina Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  867/09/09

- souhlasí s návrhem zřizovací listiny Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 
v Sokolově, příspěvková organizace dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat zřizovací listinu Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace dle návrhu 

- ukládá předložit návrh zřizovací listiny Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 
v Sokolově, příspěvková organizace k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí




48. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  868/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu 
dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu dle návrhu 

- ukládá předložit návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



49. Výjimka ze „Zásad pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro Sociální služby, příspěvkovou organizaci na poskytování stravování v Domově pro seniory v Chodově, začleněném zařízení Sociálních služeb, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  869/09/09

- schvaluje výjimku ze „Zásad pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro Sociální služby, příspěvkovou organizaci na poskytování stravování v Domově pro seniory v Chodově, začleněném zařízení Sociálních služeb, příspěvkové organizace

- pověřuje Ing. Václava Jakla, ředitele Sociálních služeb, příspěvkové organizace podpisem dodatku 
ke smlouvě s firmou Proxima Gastro s.r.o. na dobu určitou od 1.10.2009 do 31.12.2009
           
Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá:  Ing. V￡clav JaklVáclav Jakl, ředitel Sociálních služeb, příspěvkové organizace 



50. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.9.2009 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  870/09/09

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.9.2009:

Návrh programu:

A.	Volba návrhové komise
B. 	Volba ověřovatelů zápisu
C. 	Schválení programu jednání
D. 	Informace o zániku mandátu členů Zastupitelstva Karlovarského kraje a složení slibu nových členů Zastupitelstva Karlovarského kraje
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.9.2009
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 17.9.2009
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5.	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti 
6.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2009
7.	Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2008
8.	Globální grant „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
9.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 
2. kola výzvy
10.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
11.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
12.	Projekt „Gymnázium Cheb – zateplení školy a fototermický ohřev TUV“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
13.	Projekt „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
14.	Projekt „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
15.	Projekt „Zateplení fasády a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
16.	Projekt „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb
17.	Projekt „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov 
a mateřská škola Horní Slavkov
18.	Příspěvek na spolufinancování projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
19.	Rozpočtová změna č. 191/2009
20.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009
21.	Informace o dotacích ve školství v roce 2009
22.	Financování ostatních osobních nákladů ve školách a školských zařízeních – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
23.	Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
24.	Smlouva o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, číslo projektu 057 – Technická pomoc ČR 
(kód 85) – Karlovarský kraj
25.	Smlouva o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, číslo projektu 058 – Technická pomoc ČR 
(kód 86) – Karlovarský kraj
26.	Schválení finančního krytí projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“
27.	Schválení finančního krytí projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“
28.	Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
29.	Program obnovy venkova 2009 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo
30.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací odboru regionálního rozvoje
31.	Program rozvoje Karlovarského kraje – aktualizace Strategické části, Akčního plánu 
a Realizačního manuálu
32.	Řešení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje do 31.12.2019
33.	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
34.	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje
35.	Koncepce BESIP v Karlovarském kraji na období 2009 - 2010 (2012)
36.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 - 2015
37.	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad	
38.	Zřízení příspěvkových organizací Karlovarského kraje – Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
39.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Lázních Kynžvart
40.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské
41.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově
42.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Perninku
43.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu
44.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu
45.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Chebu
46.	Zřizovací listina Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace
47.	Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace
48.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace
49.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově
50.	Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvková organizace
51.	Zřizovací listina Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
52.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Hranicích
53.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2010
54.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“
55.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavby silnic č. III/21323, III/21324 a III/21327 včetně souvisejících objektů a pozemků
56.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 2299/1, č. 2301/2 a č. 2301/1 v k.ú. Cheb
57.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.č. 2321/1, 
č. st. 6176 a č. 2695/3 v k.ú. Cheb
58.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/221 včetně pozemků a mostu v k.ú. Pstruží u Merklína
59.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 565 na pozemku 
p.č. st. 659 v  k.ú. Nejdek
60.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Sokolov 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Sokolov do majetku Karlovarského kraje
61.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Tatrovice 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Tatrovice do majetku Karlovarského kraje
62.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje
63.	Směna nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p. – k.ú. Hory u Oloví
64.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 462/3 v k.ú. Hranice u Aše
65.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 352/13 v k.ú. Kostelní Bříza
66.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 6/2 v k.ú. Velichov
67.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 956/4 v k.ú. Tatrovice
68.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 4024/29 v k.ú. Sokolov
69.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 465/2, č. 516 a č. 517 v k.ú. Olšová Vrata
70.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Sokolov, Svatava a Čistá u Svatavy 
71.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – Ondřejská 1122/56, 
nám. K. Sabiny 159/16 a Bezručova 1312/17
72.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – řadové domy v Karlových Varech – Tašovicích, včetně souvisejících pozemků, pro potřeby Dětského domova Karlovy Vary
73.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 86 v k.ú. Milhostov
74.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 3179/3  
a č. 3179/12 v k.ú. Bečov nad Teplou
75.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část parcely označené ve zjednodušené evidenci jako PK 6628/1 v k.ú. Kraslice
76.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1976 v k.ú. Karlovy Vary
77.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3119/3 v k.ú. Nejdek
78.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary
79.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 767 na pozemku p.č. st. 995, Gustava Geipela, vše v k.ú. Aš
80.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice č. I/6 
a č. I/20 včetně pozemkových parcel v k.ú. Jenišov
81.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 507 v k.ú. Olšová Vrata
82.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 465/1, č. 466 a č. 509 v k.ú. Olšová Vrata
83.	Žádost o schválení podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení v souvislosti s realizací stavby: „II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava“
84.	Změna části usnesení č. ZK 308/12/08 – Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje 
– stavby bývalé čistírny odpadních vod, včetně části 2404/1 a části 2406/3, vše v k.ú. Nejdek
85.	Zrušení usnesení č. ZK 305/12/08 ze dne 18.12.2008 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 530/1 v k.ú. Horní Lipina
86.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Chodov k využití pro činnost v sociální oblasti
87.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Bečov nad Teplou
88.	Rozdělení Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na 3 samostatná muzea (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary)
89.	Dodatky ke zřizovacím listinám všech příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje
90.	Schválení investičního příspěvku v rámci projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“
91.	Projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“ – schválení Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
92.	Projekt „Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe“ – Smlouva o půjčce
93.	Zrušení usnesení č. ZK 149/06/09 ze dne 18.6.2009 - Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Město Loket
94.	Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2009
95.	Změna čerpání příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů na rok 2009
96.	Poskytnutí finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón 2009, stanovených kvótou Městu Karlovy Vary v rámci Rozpisu státní finanční podpory
97.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón 
2009 - II. a III. etapa
98.	Neinvestiční dotace pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na úhradu náborových příspěvků 
a stipendií pro nové zaměstnance nemocnice
99.	Poskytnutí příspěvku na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“
100.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let
101.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných
102.	Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
103.	Úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
104.	Příspěvek subjektu v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009
105.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu připravovaného k realizaci v rámci Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 na akci „Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra v gymnáziích Oelsnitz  a Cheb“
106.	Projekt „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov
107.	Projekt „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 
108.	Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v projektu „AKONA“
109.	Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
v projektu „Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis“
110.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem	
111.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
112.	Žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR - kofinancování vodohospodářských akcí Karlovarským krajem v roce 2009
113.	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici, a.s.		
114.	Různé

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



51. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.9.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  871/09/09

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.9.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí






52. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka stravovacích kupónů“
- 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  872/09/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku „Dodávka stravovacích kupónů“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka stravovacích kupónů“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen:  Lenka Fratričová		- náhradník: Ing. Marie Tomsová
- člen:  Ing. Eva Valjentová		- náhradník  PaedDr. Vratislav Emler
- člen:  Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Ing. Radek Havlan

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: Mgr. Jaroslav Borka 		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: PaedDr. Vratislav Emler	- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Ing. Irena Šteflová	 	- náhradník: Jaroslav Votík
- člen: Ing. Marie Tomsová		- náhradník: Lenka Fratričová

Termín kontroly: 17.12.2009

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



53. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – Ondřejská 1122/56, 
nám. K. Sabiny 159/16 a Bezručova 1312/17 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  873/09/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí následujících nemovitostí:

	budovy č.p. 1122, Ondřejská č.o. 56, postavené na pozemku st.p.č. 1466 a pozemku st.p.č. 1466. včetně stavby (garáže) bez č.e. postavené na pozemku st.p.č. 1466, vše v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, za kupní cenu dle znaleckého posudku v částce 10.477.070,-- Kč


	budovy č.p. 159, nám. K. Sabiny č.o. 16, postavené na pozemku st.p.č. 88 a pozemků st.p.č. 88 a p.č. 89/2, vše v k.ú. Drahovice obec a okres Karlovy Vary, za kupní cenu dle znaleckého posudku v částce 15.825.940,-- Kč


	budovy č.p. 1312, Bezručova č.o. 17, postavené na pozemku st.p.č. 2739 a pozemků st.p.č. 2739, p.č. 2739, p.č. 2738, p.č. 2740 a p.č. 2745, vše v k.ú. Karlovy Vary obec 
a okres Karlovy Vary, za kupní cenu dle znaleckého posudku v částce 36.647.250,-- Kč


formou kupních smluv a smluv o zřízení předkupního práva, mezi Městem Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, (jako kupující na straně druhé), s možností proinvestovat část kupní ceny až do výše 99% nejpozději do 31.12.2020. Částky k proinvestování je možné slučovat a použít k investicím u jakéhokoliv školského zařízení v Karlových Varech ve vlastnictví Karlovarského kraje. Před podpisem kupní smlouvy bude zaplacena část kupní ceny ve výši 1%.  

Kupující mimo kupní ceny uhradí veškeré náklady spojené s přípravou a prodejem nemovitostí včetně částky ve výši daně z převodu nemovitostí. 

Podmínky a věcná břemena:
k nemovitostem pod č. 1 (Ondřejská)
a) v území prodávané nemovitosti se nachází podzemní zařízení energetiky v ochranném pásmu podzemního vedení - břemeno dané energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. 
v platném znění
b) v území prodávané nemovitosti se nachází podzemní plynovodní síť - břemeno dané energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění
c) v přilehlém území prodávané nemovitosti se nachází podzemní telekomunikační vedení 
- břemena daná zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
d) ke dni podpisu kupní smlouvy předložit smlouvu o službách spojených s nakládáním 
se směsným komunálním odpadem
e) geometrický plán č. 1740-3/2008 (pro stanovení průběhu vlastníky upřesněné hranice pozemků) změnil výměry parcely č. 248 ze 14 196 m2 na 14 190 m2 a parcely č. 1466 
ze 787 m2 na 794 m2

k nemovitostem pod č. 2 (nám. K. Sabiny)
a) v území prodávané nemovitosti se nachází podzemní zařízení energetiky v ochranném pásmu podzemního vedení - břemeno dané energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. 
v platném znění
b) Karlovarská teplárenská, a.s. má na prodávaných pozemcích uloženy sekundární rozvody v majetku KT, a.s.,
břemeno v rozsahu:
- zřízení zařízení pro rozvod tepla,
- vstupu do nemovitosti v souvislosti s provozováním, opravami a údržbou zařízení 
pro rozvod tepla, tj. břemeno dané energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění zákona 91/2005 Sb. v § 76, odst. (7)
c) v přilehlém území prodávané nemovitosti se nachází podzemní telekomunikační vedení - břemena daná zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
d) ke dni podpisu kupní smlouvy předložit smlouvu o službách spojených s nakládáním 
se směsným komunálním odpadem

k nemovitostem pod č. 3 (Bezručova)
a) v území prodávané nemovitosti se nachází podzemní zařízení energetiky v ochranném pásmu podzemního vedení - břemeno dané zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění,
b) v území prodávané nemovitosti se nachází podzemní plynovodní síť - břemeno dané zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění
c) Karlovarská teplárenská, a.s. má v objektu na p.č. 2739 umístěno zařízení, a to měřící trať - břemeno dané zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění zákona 91/2005 Sb. § 76, odst. (7),
d) v přilehlém území prodávané nemovitosti se nachází podzemní telekomunikační vedení 
- břemena daná zákonem č. 127/2005 Sb. v platném znění
e) ke dni podpisu kupní smlouvy předložit smlouvu o službách spojených s nakládáním 
se směsným komunálním odpadem

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Návrhy kupních smluv a smluv o zřízení předkupního práva
	
Termín kontroly:  3.12.2009

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



54. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 956/4 v k.ú. Tatrovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  874/09/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 956/4 o výměře 189 m2  v k.ú. a obci Tatrovice formou kupní smlouvy mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, 
IČ 26348349, zastoupenou předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Františkem Štěpánkem (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 70,- Kč/m2, tj. celkem 13.230,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 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:  3.12.2009

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



55. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 465/1, č. 466 a č. 509 v k.ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  875/09/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 465/1 o výměře cca 147 m2, části pozemkové parcely č. 466 o výměře cca 324 m2 a části pozemkové parcely č. 509 o výměře cca 1039 m2, vše v k.ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek 
k bezúplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Ing. Jiřím Dufkem, trvale bytem Olšová Vrata 198, PSČ 360 01 Karlovy Vary (jako budoucí dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Ing. Jiřího Dufka, 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 uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  3.12.2009

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



56. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 507 v k.ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  876/09/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 507 o výměře cca 178 m2 v k.ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Lesní společností Františkovy Lázně, a.s., se sídlem Františkovy Lázně, Nezvalova 34/8, PSČ 351 01, IČO 45351902 (jako budoucí dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Lesní společnosti Františkovy Lázně, a.s., 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 uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  3.12.2009

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



57. Záměr  kraje  prodat  nemovitost  v  majetku  Karlovarského  kraje – část  pozemkové  parcely č. 989/1 v k.ú. Tatrovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  877/09/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 989/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 363-69/2009 z původní pozemkové parcely č. 989/1 a označena jako její díl „a“ o výměře 37 m2 v k.ú. a obci Tatrovice formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající 
na straně jedné) a manželi Milanem Škrdlem a Uršulou Škrdlovou, oba trvale bytem Tatrovice č.p. 109, PSČ 357 35 Chodov (jako kupující na straně druhé), za cenu 3.700,-- Kč + 1.900,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 5.600,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část parcely na své úřední desce, tj. do 5.10.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do společného jmění manželů Škrdlových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- 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:  3.12.2009

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



58. Záměr  kraje  prodat  nemovitost  v  majetku  Karlovarského  kraje – část  pozemkové  parcely č. 496/1 v k.ú. Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  878/09/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 496/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 491-074/2008 z původní pozemkové parcely č. 496/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 496/9 o výměře 67 m2 v k.ú. Dalovice

Termín kontroly:  3.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Perlinger, ředitel Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvkové organizace



59. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1976 v k.ú. Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  879/09/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 1976, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1915-53/2009 z původní pozemkové parcely č. 1976  a označena jako její díl „a“ o výměře 69 m2 v k.ú. Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností ELLEN spa resort s.r.o., se sídlem Zahradní 458/7, 36001 Karlovy Vary, IČ 26346966 (jako kupující 
na straně druhé), za cenu 55.000,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti ELLEN spa resort s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Střední zdravotnické školy 
a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit ji podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 5.11.2009

Zodpovídá: 	PhDr. Eva Průchová, ředitelka Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvkové organizace



60. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  880/09/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 2711/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1864-21/2009 z původní pozemkové parcely č. 2711/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2711/15 o výměře 
123 m2 v k.ú. Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako prodávající na straně jedné) a manželi Nguyen Minh Tam a Thach Thi Thu, bytem Na Hradčanech 7, 350 02  Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 150.000,-- Kč + 2.100,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč za správní poplatek 
za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 152.600,--Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Nguyen Minh Tam a Thach Thi Thu

Termín kontroly:  22.10.2009

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



61. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 767 na pozemku p.č. st. 995, Gustava Geipela, vše v k.ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  881/09/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu č.p. 767 
na pozemku p.č. st. 995, včetně pozemku p. č. st. 995 o výměře 260 mﾲ260 m², ulice Gustava Geipela, vše k. ú. Aš, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem a Střední odbornou školou Aš (jako prodávající na straně jedné) a panem Ing. Čestmírem Šímou, bytem Studánka 135, 
352 01 Aš (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.800.000,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Ing. Čestmíra Šímy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Gymnázia a Střední odborné školy Aš, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit ji podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 5.11.2009

Zodpovídá: Ing. Lenka Kalčicová, ředitelka Gymnázia a Střední odborné školy Aš, p.o.



62. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3119/3 v k.ú. Nejdek 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  882/09/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 3119/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1475-133/2009  z původní pozemkové parcely č. 3119/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3119/4 o výměře 
513 m2 v k.ú. Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající 
na straně jedné) a společností ZPA – REALITY, a.s., se sídlem Karlovarská 49, Nejdek, IČ 61775118 (jako kupující na straně druhé), za cenu 73.020,-- Kč + 500,-- Kč za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 73.520,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti ZPA – REALITY, a.s., s tím, že společnost ZPA 
– REALITY, a.s., poskytne 5 parkovacích míst pro zaměstnance Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  5.11.2009

Zodpovídá: 	MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace



63. 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  883/09/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 13 v k.ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří, silnice č. III/00632 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 86-4661/2009 ze dne 19.5.2009 (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 516/06/09 ze dne 4.6.2009

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 627/1 v k.ú. Habartov, silnice 
č. III/21233 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 859-1354/2009 
ze dne 7.4.2009 (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 516/06/09 ze dne  4.6.2009

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1178 v k.ú. Potůčky, silnice č. II/221 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 450-1323/2008 ze dne 29.4.2008 (umístění inženýrských sítí – zemní 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. 348 v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní, silnice č. III/2302 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 185-6320/2009 ze dne 20.5.2009 (umístění inženýrských sítí – kabelová přípojka NN), a to 
za celkovou jednorázovou úhradu 1.000,- Kč (+ DPH) 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 mluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  3.12.2009

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






64. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 4285/1, č. 4451/2 a č. 4455/5 v k.ú. Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  884/09/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 4285/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 624-96/2008 z původní pozemkové parcely č. 4285/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemkové parcely č. 4285/3 o výměře 1723 m2,  č. 4285/4 o výměře 
341 m2 a  č. 4285/5 o výměře 965 m2, část pozemkové parcely č. 4451/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 4451/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4451/3 o výměře 596 m2 a část pozemkové parcely č. 4455/5, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 4455/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4455/8  o výměře 85 m2, vše  v k.ú. a obci Žlutice,  formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Žlutice, se sídlem Žlutice, Velké náměstí 177, PSČ 364 52, IČ 00255181, zastoupeným starostou města Ing. Jaroslavem Vojtou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkových parcel na své úřední desce, tj. do 5.10.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Žlutice

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

- souhlasí a 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:  3.12.2009

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



65. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 565 na pozemku p.č. st. 659 v k.ú. Nejdek 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  885/09/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod budovy 
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, formou darovací smlouvy, s předkupním právem pro Karlovarský kraj 
a s možností vrácení daru, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Nejdek, 
se sídlem nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, IČ 00254801 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nejdek

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední odborné školy 
a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  5.11.2009

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



66. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nejdek a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nejdek do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  886/09/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 1911/5 o výměře 
75 m2 v k.ú. Pozorka u Nejdku a obci Nejdek a pozemkovou parcelu č. 3123/5 o výměře 592 m2 v k.ú.
a obci Nejdek, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 364 52 Nejdek, IČ 00254801, zastoupeným starostou města Ing. Vladimírem Bendou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce,  tj. do 5.10.2009, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nejdek

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 1911/3 o výměře 8 m2, č. 1911/4 o výměře 1 m2, č. 1911/6 o výměře 2 m2 
a č. 1911/7 o výměře 150 m2, vše v k.ú. Pozorka u Nejdku a obci Nejdek a pozemkových parcel 
č. 3123/6 o výměře 701 m2, č. 3123/11 o výměře 11 m2 a č. 3123/12 o výměře 9 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek, formou darovací smlouvy mezi Městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 364 52 Nejdek, IČ 00254801, zastoupeným starostou města Ing. Vladimírem Bendou (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 Města Nejdek 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 předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  3.12.2009

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



67. Žádost o schválení podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení v souvislosti s realizací stavby: „II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  887/09/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací v souvislosti s realizací stavby: „II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava“, za předpokladu, že do 30.9.2009 nedojde k dohodě o výkupu objektu č.p. 256 
na stavební parcele č. st. 625, stavební parcely č. 625 o výměře 258 m2 a pozemkové parcely č. 626 
o výměře 788 m2 včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. a obci Svatava, s vlastníkem předmětných nemovitostí panem Petrem Trojanem, trvale bytem Rovná 2, PSČ 356 01 Rovná

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení a pověřit jej podpisem tohoto návrhu

Termín kontroly:  3.12.2009

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



68. Změna části usnesení č. RK 877/10/08 – Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje 
– stavby bývalé čistírny odpadních vod, včetně části 2404/1 a části 2406/3, vše v k.ú. Nejdek 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  888/09/09

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 877/10/08 ze dne 23.10.2008 ve znění:

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část p.p.č. 2404/1 o výměře 1623 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1399-170/2008 z původní p.p.č. 2404/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2404/6, část p.p.č. 2406/3 o výměře 60 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní p.p.č. 2406/3 a označena jako její díl „b“ a přisloučena do nově vzniklé p.p.č. 2404/6, vše v k.ú. Nejdek

	Zbývající část usnesení č. RK 877/10/08 ze dne 23.10.2008 se nemění.

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 1007/12/08 ze dne 4.12.2008 ve znění:

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části p.p.č. 2404/1 
o výměře 1623 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1399-170/2008 z původní p.p.č. 2404/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2404/6, části p.p.č. 2406/3 o výměře 60 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní p.p.č. 2406/3 a označena jako její díl „b“ a přisloučena do nově vzniklé p.p.č. 2404/6, vše v k.ú. Nejdek, za cenu 227.940,-- Kč 
+ 7.000,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,-- Kč za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 235.440,-- Kč

Zbývající část usnesení č. RK 1007/12/08 ze dne 4.12.2008 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 308/12/08 ze dne 18.12.2008 ve znění:

- schvaluje prodej části p.p.č. 2404/1 o výměře 1623 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1399-170/2008 z původní p.p.č. 2404/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2404/6, části p.p.č. 2406/3 o výměře 60 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní p.p.č. 2406/3 a označena jako její díl „b“ a přisloučena do nově vzniklé p.p.č. 2404/6, vše v k.ú. Nejdek, za cenu 227.940,-- Kč + 7.000,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,-- Kč 
za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 235.440,-- Kč

Zbývající část usnesení č. ZK 308/12/08 ze dne 18.12.2008 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej p.p.č. 2404/1 o výměře 2824 m2, části p.p.č. 2406/3 o výměře 340 m2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1449-50/2009 z původní p.p.č. 2406/3 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2406/7, vše v k.ú. Nejdek, za cenu 200.000,-- Kč + 7.000,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,-- Kč 
za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 207.500,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Zdeňka Holíka, s tím, 
že kupující uzavře s prodávajícím smlouvu o zřízení věcného břemene práva údržby a chůze na části p.p.č. 2401/1 ve prospěch prodávajícího

Termín kontroly:  3.12.2009

Zodpovídá: 	Olga Rožcová, ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných, příspěvkové organizace 
                     	příspěvkové organizace



69. Zrušení usnesení č. RK 579/08/07 - Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 20/1 v k.ú. Drahovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  889/09/09

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 579/08/07 ze dne 9.8.2007 ve znění:

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 20/1 o výměře 81 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 781-91/2007 z původní pozemkové parcely č. 20/1 
a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 20/10, v k.ú. Drahovice a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, se sídlem Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary, IČ 00076988 (jako prodávající na straně jedné), a MUDr. Josefem Märzem, trvale bytem Baarova 12, 360 01 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.185,1 Kč/m2, 
tj. 96.000,-- Kč + 2.100,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek 
za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 98.600,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcelu na své úřední desce, 
tj. do 10. 9. 2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku MUDr. Josefa Märze s tím, že kupující uhradí náklady na vybudování nového oplocení pozemkové parcely č. 20/1, které provede prodávající
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  8.10 2009

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



70. Zrušení usnesení č. RK 791/10/08 ze dne 2.10.2008 - Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 530/1 v k.ú. Horní Lipina

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  890/09/09

- zrušuje dále uvedené usnesení č. RK 791/10/08 ze dne 2.10.2008 ve znění:

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 530/1 o výměře 130 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 75-384/2008 z původní pozemkové parcely č. 530/1 
a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 530/4 v k.ú. Horní Lipina a obci Lipová formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), 
a panem Martinem Líbalem, trvale bytem  Palackého 1284/32, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující 
na straně druhé), za cenu 76,92 Kč/m2, tj. 10.000,- Kč + 2.030,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.927,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek 
za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 16.457,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, 
tj. do 3.11.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Martina Líbala
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti
- 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.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 305/12/08 ze dne 18.12.2008 ve znění:

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 530/1 o výměře 130 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 75-384/2008 z původní pozemkové parcely č. 530/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 530/4 v k.ú. Horní Lipina a obci Lipová formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a panem Martinem Líbalem, trvale bytem Palackého 1284/32, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 76,92 Kč/m2, 
tj. 10.000,- Kč + 2.030,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.927,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, 
tj. celkem 16.457,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku pana Martina Líbala.
- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

 Termín kontroly:  3.12.2009

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



71. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Chodov k využití 
pro činnost v sociální oblasti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  891/09/09

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle předloženého soupisu v celkové částce 3.013.059,85 Kč, který je ve správě příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace, Kynšperk nad Ohří Městu Chodov k využití pro zajištění sociální služby – pečovatelské služby formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje 
a Městem Chodov 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje dle předloženého soupisu v celkové částce 3.013.059,85 Kč formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje a Městem Chodov

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Sociální služby, příspěvková organizace a Městem Chodov

Termín kontroly:   8.10.2009	

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



72. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“, pro Sociální služby, Kynšperk nad Ohří, příspěvková organizace, spočívající v neuskutečnění nabídky movitého majetku kraje ostatním příspěvkovým organizacím kraje a převod správy movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje na Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  892/09/09

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizaci Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří, 357 51, který je vymezen z celkového vybavení zařízení organizace Sociální služby, příspěvková organizace tak, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízeným Karlovarským krajem a bude převeden do správy nově vzniklé příspěvkové organizace kraje – Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech

Termín kontrol: leden 2010	

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



73. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“, pro Sociální služby, Kynšperk nad Ohří, příspěvková organizace, spočívající v neuskutečnění nabídky movitého majetku kraje ostatním příspěvkovým organizacím kraje a převod správy movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje na Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  893/09/09

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizaci Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří, 357 51, který je vymezen z celkového vybavení zařízení organizace Sociální služby, příspěvková organizace tak, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízeným Karlovarským krajem a bude převeden do správy nově vzniklé příspěvkové organizace kraje – Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově, příspěvková organizace

Termín kontrol: leden 2010	

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



74. Pronájem majetku Karlovarského kraje pro výuku vysoké školy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  894/09/09

- souhlasí s umístěním pobočky České zemědělské univerzity v Praze v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje a Krajské knihovny pro účely výuky studentů této vysoké školy v akademickém roce 2009/2010 s tím, že celková výše nájemného u obou subjektů bude činit maximálně 150.000,- Kč ročně včetně služeb a výuka vysoké školy neomezí výkon agend krajského úřadu 

- schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Karlovarským krajem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze na zimní semestr akademického roku 2009/2010 s výší nájemného 65.000,- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 5.11.2009

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



75. Dodatky ke zřizovacím listinám všech příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  895/09/09

- projednala předložené dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje, a to pro Krajské muzeum Karlovarského kraje, Galerii umění Karlovy Vary, Galerii výtvarného umění v Chebu, Galerii 4 – galerii fotografie a Krajskou knihovnu Karlovy Vary. Těmito dodatky se mění příloha č. 1 a příloha č. 2 zřizovacích listin.

- doporučuje je Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 26.11.2009

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



76. Projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“ – schválení Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  896/09/09

- souhlasí se schválením Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který se týká projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který se týká projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“

- pověřuje PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje p.o., podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který se týká projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“

- doporučuje jej ke schválení Zastupitelstvu Karlovarského kraje

Termín kontroly: prosinec 2010

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



77. Rozdělení Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace na 3 samostatná muzea (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  897/09/09

- projednala záměr rozdělení Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
na 3 samostatná muzea (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary), s účinností dnem 1.1.2010

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit rozdělení Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace na 3 samostatná muzea (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary), s účinností  dnem 1.1.2010

- ukládá  

	odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit vypracování dokumentů nezbytných k realizaci rozdělení Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


	b) odboru ekonomickému spolupracovat při realizaci ekonomických činností souvisejících 
	     s rozdělením příspěvkové organizace

	odboru legislativnímu a právnímu spolupracovat při poskytování právní pomoci spojené s rozdělením muzea


	odboru vnitřních záležitostí spolupracovat při provádění inventarizace majetku a při jeho rozdělení


- jmenuje Komisi pro přípravu a realizaci rozdělení Muzea Karlovarského kraje ve složení: 
Ing. Dagmar Divišová, Ing. Petr Klíček, Jan Prudík, Jana Spirová, Vladimíra Kleslová, PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, Bc. Miroslav Očenášek, PhDr. Eva Dittertová, Ing. Květa Kunová a pověřuje Jana Prudíka řízením činnosti komise 

- pověřuje Komisi pro přípravu a realizaci rozdělení Muzea Karlovarského kraje vypracovat „Harmonogram činností spojených s rozdělením muzea“

Termín kontroly: 5.11.2009

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



78. Změna čerpání příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  898/09/09

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu účelu využití příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnutého Národnímu památkovému ústavu, územnímu pracovišti Loket ve výši 60 000,- Kč na realizaci projektu: Kynžvart, pseudogotické varhany s jedním manuálem a třemi rejstříky - 1. etapa restaurování pseudogotických varhan, a to na realizaci projektu: Kynžvart, areál státního zámku, kolový mlýn - zpracování projektu

Termín kontroly: 26.11.2009

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



79. Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  899/09/09

- schvaluje odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje s příjemcem: 

Petr Píro
Beranov 2, zemědělská usedlost
- výměna 5 kusů oken v přízemí za nové, oprava pěti kusů oken ve vyšších patrech
	00,00 Kč


- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje s těmito příjemci: 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši
Hranice u Aše, Evangelický kostel
- výměna střešní krytiny na severní polovině střechy nad chrámovou lodí 
(od hřebene po spodní okraj střechy)
100 000,00 Kč
Obec Mírová
Mírová č.p. 97
- oprava střešní krytiny, podříznutí a izolace od základů, oprava a nátěr omítky, oprava vnitřních omítek, oprava parapetů, vnitřní malby
	00,00 Kč


- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 429/05/09 ze dne 14.5.2009, a to tak, že se v usnesení mění:
1) v tabulce č. 1 se vypouští 3. záznamový řádek

Termín kontroly: 26.11.2009

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



80. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2009 –  žádost Města Karlovy Vary o revokaci usnesení č. 644/06/09 Rady Karlovarského kraje ze dne 25. 6. 2009

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.



81. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2009 – III. etapa, žádost Města Karlovy Vary o poskytnutí příspěvku na akci obnovy: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – výmalba podhledu (stropu) kolonády

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  900/09/09

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2009 ve výši 200 000,- Kč Městu Karlovy Vary na akci obnovy: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – výmalba podhledu (stropu) kolonády 

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku 
z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2009 v rámci III. etapy ve výši 400 000,- Kč Kanonii premonstrátů Teplá na akci obnovy: Teplá, kostel sv. Jiljí – provedení odvodnění a oprava hlavního schodiště na jižní stěně kostela

Termín kontroly: 26.11.2009

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



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

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.



83. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodavatele projektových dokumentací k projektu: „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  901/09/09

- schvaluje  uzavření a podpis Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací na „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ s dodavatelskou firmou R Projekt – Ing. Jan Woletz

- pověřuje PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací na „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ s dodavatelskou firmou R Projekt 
– Ing. Jan Woletz

Termín kontroly: duben 2010

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
	          	PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje, p. o.



84. Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  902/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov 
pro děti do 3 let dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 3  ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let dle předloženého návrhu

Termín kontroly: leden 2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 



85. Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  903/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 3  ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu

Termín kontroly: leden 2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 



86. Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  904/09/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje dle předloženého návrhu

Termín kontroly: leden 2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 



87. Úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  905/09/09

- souhlasí s návrhy úplných znění zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 
dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit úplná znění zřizovací listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 5.11.2009

Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví



88. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  906/09/09

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2009 v částkách dle návrhu

Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  907/09/09

- 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 červen 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 



90. Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v projektu „AKONA“

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


91. Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
v projektu „Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  908/09/09

- souhlasí se zařazením projektu „Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení tohoto projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

- jmenuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, hlavní kontaktní osobou v projektu „Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis“

- souhlasí, aby finančním partnerem projektu „Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako partnera pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis“ do Operačního programu Cíl 3 - přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 
2007 - 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci na uvedený projekt 

- souhlasí s celkovými náklady příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov jako partnera projektu „Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis“ 
ve výši 11.190.221,64 Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové náklady partnera uvedeného projektu ve výši 11.190.221,64 Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Vzdělávací kooperace 
na území euroregion Egrensis“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, 
tj. 1.119.022,10 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do výše 1.119.022,10 Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Vzdělávací kooperace 
na území euroregion Egrensis“ do výše celkových nákladů 11.190.221,64 Kč z prostředků kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu do výše 11.190.221,64 Kč

- 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 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace



92. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  909/09/09

- zrušuje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy schválené usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 832/10/08 ze dne 2. října 2008

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit schválená pravidla 
na webových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 5.11.2009

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



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  910/09/09

- schvaluje s účinností od 1. září 2010 změnu nejvyššího povoleného počtu studentů ve vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, ze 120 na 160

- schvaluje s účinností od 1. září 2010 zrušení oborů vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

75-41-M/005 Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny (denní forma)
75-41-M/005 Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny (dálková forma)
78-42-M/005 Zdravotnické lyceum (denní forma)
53-41-H/002 Ošetřovatel (denní forma)

- schvaluje s účinností od 1. září 2010 nezřízení oboru vzdělání 75-41-M/004 Sociální péče – sociálně správní činnost, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

- schvaluje s účinností od 1. září 2010 zřízení oboru vzdělání 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

- schvaluje změnu zápisu v údaji vedeném v rejstříku škol a školských zařízení, týkající se změny poštovního směrovacího čísla v adrese, na které se uskutečňuje vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Cheb, z 350 40  Cheb, Nerudova 7, na 350 02  Cheb, Nerudova 7

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: září 2010 

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



94. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  911/09/09

- souhlasí s účinností od 1. října 2009 se změnou zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem, spočívající 
ve zrušení Příloh č. 1 a č. 2 zřizovacích listin ve znění všech dodatků a jejich nahrazení Přílohami č. 1 
a č. 2 ze dne 17. září 2009 

- souhlasí s účinností od 1. října 2009 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, spočívající ve změně poštovního směrovacího čísla v adrese sídla příspěvkové organizace z 350 40 Cheb na 350 02 Cheb

- souhlasí s účinností od 1. října 2009 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek spočívající, v rozšíření doplňkové činnosti o oblasti 

	vydavatelská činnost, knihařské a kopírovací práce (obor činnosti 14)

výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (obor činnosti 25) 
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů (obor činnosti 27)
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor činnosti 72)
ubytovací činnost (obor činnosti 55) 
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností (obor činnosti 74) 
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení (obor činnosti 66), 
zámečnictví, nástrojařství (příloha č. 1)
hostinská činnost (příloha č. 1) 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení všechny výše uvedené změny zřizovacích listin včetně vydání dodatků dle návrhů 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: květen 2010

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



95. Projekt „Gymnázium Cheb – zateplení školy a fototermický ohřev TUV“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  912/09/09

- jmenuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, vedoucím projektu a paní Renatu Čejkovou, ekonomku příspěvkové organizace, hlavní kontaktní osobou projektu „Gymnázium Cheb – zateplení školy a fototermický ohřev TUV“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Gymnázium Cheb – zateplení školy a fototermický ohřev TUV“ v rámci příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, případně 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

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

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Gymnázium Cheb – zateplení školy a fototermický ohřev TUV“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji uvedenými v žádosti o dotaci pro projekt „Gymnázium Cheb – zateplení školy a fototermický ohřev TUV“ ve výši 37.500.000,- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 37.500.000,- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Gymnázium Cheb 
– zateplení školy a fototermický ohřev TUV“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. do výše 3.750.000,- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do výše 3.750.000,- Kč včetně DPH

- ukládá RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 22.10.2009 

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



96. Projekt „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  913/09/09

- jmenuje Ing. Jana Kota, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ v rámci příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, případně 3.1 Výstavba nových zařízení 
a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny 
a kombinované výroby tepla a elektřiny, byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji uvedenými v žádosti o dotaci pro projekt „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ ve výši 26.000.000,- Kč včetně DPH 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 26.000.000,- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, 
tj. do výše 2.600.000,- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do výše 2.600.000,- Kč včetně DPH

- ukládá Ing. Janu Kotovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 22.10.2009 

Zodpovídá: Ing. Jan Kot, ředitel příspěvkové organizace



97. Projekt „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  914/09/09

- jmenuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu a pana Marka Makoně, zaměstnance příspěvkové organizace, hlavní kontaktní osobou projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ ve výši 800.000,- Kč včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku ve výši 
800.000,- Kč včetně uzavření smlouvy

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ v rámci příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, případně 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji uvedenými v žádosti o dotaci pro projekt „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ ve výši 25.000.000,- Kč včetně DPH 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 25.000.000,- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „ISŠTE Sokolov 
– zateplení sportovní haly“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. do výše 2.500.000,- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do výše 2.500.000,- Kč včetně DPH

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 22.10.2009 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace



98. Projekt „Zateplení fasády a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  915/09/09

- jmenuje Ing. Hanu Motyčkovou, ředitelku příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, vedoucí projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Zateplení fasády a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Zateplení fasády a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, případně 3.1 Výstavba nových zařízení 
a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny 
a kombinované výroby tepla a elektřiny, byla příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zateplení fasády a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji uvedenými v žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení fasády a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“ ve výši 11.000.000,- Kč včetně DPH 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 11.000.000,- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Zateplení fasády 
a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. do výše 1.100.000,- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do výše 1.100.000,- Kč včetně DPH

- ukládá Ing. Haně Motyčkové, ředitelce příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Ing. Hana Motyčková, ředitelka příspěvkové organizace



99. Projekt „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  916/09/09

- souhlasí se zařazením projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení uvedeného projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 

- jmenuje Mgr. Janu Neumannovou, ředitelku příspěvkové organizace Dětský domov Cheb, vedoucí projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ ve výši 250.000,- Kč včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku ve výši 
250.000,- Kč včetně uzavření smlouvy

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ v rámci příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, případně 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, byla příspěvková organizace Dětský domov Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Dětský domov Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji uvedenými v žádosti o dotaci pro projekt „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ ve výši 7.000.000,- Kč včetně DPH 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 7.000.000,- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. do výše 
700.000,- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do výše 700.000,- Kč včetně DPH

- ukládá Mgr. Janě Neumannové, ředitelce příspěvkové organizace Dětský domov Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 22.10.2009 

Zodpovídá: Mgr. Jana Neumanová, ředitelka příspěvkové organizace



100. Projekt „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  917/09/09

- jmenuje Mgr. Vidora Mandelíka, ředitele příspěvkové organizace Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ v rámci příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, případně 3.1 Výstavba nových zařízení 
a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny 
a kombinované výroby tepla a elektřiny, byla příspěvková organizace Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji uvedenými v žádosti o dotaci pro projekt „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ ve výši 6.000.000,- Kč včetně DPH 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 6.000.000,- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. do výše 600.000,- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do výše 600.000,- Kč včetně DPH

- ukládá Mgr. Vidoru Mandelíkovi, řediteli příspěvkové organizace Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 22.10.2009 

Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel příspěvkové organizace



101. Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje a jmenování jejích členů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  918/09/09

- schvaluje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje dle návrhu

- schvaluje složení Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 17.12.2009 

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



102. Příspěvek na spolufinancování projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  919/09/09

- bere na vědomí, že příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov uspěla se žádostí o dotaci pro projekt „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ podanou v rámci 5. výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ ve výši 29.164.750,65 Kč včetně uzavření smlouvy  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku ve výši 29.164.750,65 Kč včetně uzavření smlouvy

- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, podpisem smlouvy o poskytnutí dotace

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace



103. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  920/09/09

- schvaluje poskytnutí částky 99.834,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 1.920.446,-- Kč 
na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy

Termín kontroly:  22.10.2009

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



104. Vyjádření k posudku záměru „Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I a následná těžba výhradního ložiska Jimlíkov - sever“ podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  921/09/09

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

Karlovarský kraj se záměrem „Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I a následná těžba výhradního ložiska Jimlíkov - sever“ souhlasí za podmínky, že ve stanovisku budou dodržena opatření navrhovaná v posudku pro jednotlivé fáze realizace záměru.

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



105. Žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR - kofinancování vodohospodářských akcí Karlovarským krajem v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  922/09/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků 
z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

- schvaluje návrhy smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve znění dle návrhu 

Termín kontroly: 3.12.2009

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



106a) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské sdružení Chess Academy Club  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  923/09/09

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro občanské sdružení Chess Academy Club ve výši 20.000,- Kč 
na zajištění šachového festivalu Lázeňské garde 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a občanským sdružením Chess Academy Clubem dle návrhu

Termín kontroly: 2.10.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



106b) Partnerská smlouva k projektu „Stavební úpravy Union vily na odstupňované charitní zařízení“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  924/09/09

- souhlasí s partnerskou smlouvou k projektu „Stavební úpravy Union vily na odstupňované charitní zařízení“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o partnerství na projektu „Stavební úpravy Union vily na odstupňované charitní zařízení“

Termín kontroly:  26.11.2009

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



106c) Dodatek č. 2 pojistné smlouvy č. 0012342351 „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Karlovarského kraje a jím zřizovaných organizací“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  925/09/09

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 0012342351 „Pojištění majetku a odpovědnosti 
za škody Karlovarského kraje a jím zřizovaných organizací“

- pověřuje vedoucího Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje podepisovat dodatky k pojistným smlouvám, jejichž uzavření bude vyplývat z pojistné smlouvy č. 0012342351 „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Karlovarského kraje a jím zřizovaných organizací“

Termín kontroly: 22.10.2009

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



106d) Schválení smlouvy o dílo na realizaci zakázky: „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pracoviště magnetické rezonance, nukleární medicíny a přípravy radiofarmak“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  926/09/09

- uděluje výjimku z předpisu rady PR č. 01/2009 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ a souhlasí se zadáním zakázky na „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pracoviště magnetické rezonance, nukleární medicíny a přípravy radiofarmak“ společnosti ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

- schvaluje smlouvu o dílo na zakázku „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pracoviště magnetické rezonance, nukleární medicíny a přípravy radiofarmak“ mezi Karlovarským krajem a společností ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pracoviště magnetické rezonance, nukleární medicíny a přípravy radiofarmak“ mezi Karlovarským krajem a společností ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

Termín kontroly: 22.10.2009

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



106e) Dodatek č. 1 smlouvy o partnerství na projekt „Karlovarský kraj – kongresová destinace“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  927/09/09

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství na projekt „Karlovarský kraj – kongresová destinace“ 

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše zmíněného Dodatku

Termín kontroly: 8.10.2009

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




106f) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – řadové domy v Karlových Varech – Tašovicích, včetně souvisejících pozemků, pro potřeby Dětského domova Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  928/09/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí následujících nemovitostí:

-  	budovy bez čp/če postavené na stavební parcele č. st. 587, včetně všech jejích součástí, příslušenství a vybavení, stavební parcely č. st. 587 o výměře 79 m2, pozemkové parcely č. 123/75 o výměře 35 m2, pozemkové parcely č. 123/105 o výměře 40 m2, vše v k.ú. Tašovice a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi společností CONNEXION GROUPE, a.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1177/206, 360 01 Karlovy Vary, 
IČ 468 84 025 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.530.553,-- Kč

- 	budovy bez čp/če postavené na stavební parcele č. st. 588, včetně všech jejích součástí, příslušenství a vybavení, stavební parcely č. st. 588 o výměře 80 m2, pozemkové parcely č. 123/76 o výměře 295 m2, vše v k.ú. Tašovice a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi společností CONNEXION GROUPE, a.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1177/206, 360 01 Karlovy Vary, IČ 468 84 025 (jako prodávající na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 
5.131.894,-- Kč

- 	budovy bez čp/če postavené na stavební parcele č. st. 589, včetně všech jejích součástí, příslušenství a vybavení, stavební parcely č. st. 589 o výměře 80 m2, pozemkové parcely č. 123/77 o výměře 285 m2, vše v k.ú. Tašovice a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi společností CONNEXION GROUPE, a.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1177/206, 360 01 Karlovy Vary, IČ 468 84 025 (jako prodávající na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 
5.043.461,-- Kč

- 	budovy bez čp/če postavené na stavební parcele č. st. 590, včetně všech jejích součástí, příslušenství a vybavení, stavební parcely č. st.590 o výměře 79 m2, pozemkové parcely č. 123/78 o výměře 43 m2, pozemkové parcely č. 123/107 o výměře 40 m2, vše v k.ú. Tašovice a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi společností CONNEXION GROUPE, a.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1177/206, 360 01 Karlovy Vary, 
IČ 468 84 025 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.554.135,-- Kč

Úplatné nabytí výše uvedených nemovitostí bude realizováno za předpokladu vydání kladného kolaudačního rozhodnutí Stavebním úřadem Magistrátu města Karlovy Vary, výmazu věcného práva předkupního z katastru nemovitostí ve prospěch Města Karlovy Vary, přidělení čísla popisného a čísla orientačního včetně názvu ulice.

Termín kontroly:  3.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Jan Sekot, ředitel Dětského domova Karlovy Vary, příspěvkové organizace



