Usnesení z 51. jednání RKK dne 24.9.2009
24.9.2009		Strana 32 (celkem 32)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 51. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 24. září 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 11:15 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská, p. Čermák, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (od 9:12 hod.) (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 		
Přizvaní:		Ing. Vršecká	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu (do 10:15 hod.), Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu (od 10:15 hod.)
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	 Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.9.2009		RK 942/09/09
  2.	Poskytnutí daru Agentuře CUKULET						RK 943/09/09
  3.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Autorský dozor projektanta 	RK 944/09/09
při provádění stavby: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“
  4.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 
„Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – provádění stavby“	RK 945/09/09
  5.	Rozpočtové změny 								RK 946/09/09
  6.	Zrušení výběrového řízení na „Zpracovatele žádosti o finanční podporu 		RK 947/09/09
v rámci Integrovaného operačního programu na Technologická centra 
a elektronické spisové služby v území včetně zpracování povinných příloh 
žádosti o podporu“
  7.	NJK UNICOS, spol. s r.o., návrh na podání žaloby				RK 948/09/09
  8.	CPE – projekt informačního systému podpory jednání rady a zastupitelstva, 	RK 949/09/09
dohoda o narovnání
  9.	Odvod z investičního fondu a navýšení provozního příspěvku, Základní 		RK 950/09/09
škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
10.	Poskytnutí dotace na spoluorganizování 8. celostátní konference 			RK 951/09/09
„Dopravní infrastruktura, inteligentní informační a komunikační 
technologie – DPPGIS 2010“
11.	Poskytnutí mimořádné podpory Národnímu institutu pro integraci osob 		RK 952/09/09
s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. 
na konzultační činnosti občanského sdružení

12.	Pracovní skupina pro nastavení dotačního programu na podporu výstavby 	RK 953/09/09
kanalizací a intenzifikací ČOV 
13.	Zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení 	RK 954/09/09
v rámci projektu „Univerzitní kampus a Záchranný kruh“
14.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic 			RK 955/09/09
Karlovarského kraje, a.s.
15.	Uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu 	RK 956/09/09
Karlovarského kraje na podporu přepravy jízdních kol cyklobusy 
(cyklodopravy) 
16.	Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – schválení Smlouvy 			RK 957/09/09
č. CZ.1.09/3.2.00/17.00307 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
17.	Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální 	RK 958/09/09
rady regionu soudržnosti Severozápad
18.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		RK 959/09/09
v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního 
programu v letech 2011 - 2015 
19.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemních smluv  		RK 960/09/09
20.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Cenový sazebník poskytovaných služeb 		RK 961/09/09
- Změna č. 4
21. 	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí 		RK 962/09/09
za 1. pololetí roku 2009
22.	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 	RK 963/09/09
postižením v Lubech, příspěvková organizace
23.	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 	RK 964/09/09
postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
24.	Stav trhu práce a sociální situace v Karlovarském kraji				RK 965/09/09
25.	Snížení kapacity Domova pro seniory v Hranicích, Krásňany 766			RK 966/09/09
26.	Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením 			RK 967/09/09
v Mariánské
27.	Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci č. 204/2009, P 07/09		RK 968/09/09
28.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti		RK 969/09/09
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku 
Karlovarského kraje
29.	Zrušení usnesení č. RK 407/06/06 ze dne 8.6.2006 - Záměr kraje prodat 		RK 970/09/09
nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 3969 v k.ú. Sokolov
30.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje			RK 971/09/09
– pozemkové parcely č. 453/2 a č. 453/43 v k.ú. Obilná
31.		Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje 			RK 972/09/09
– pozemkovou parcelu č. 2406/4 v k.ú. Nejdek
32.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje 			RK 973/09/09
– část pozemkové parcely č. 135/2 v k.ú. Pstruží u Merklína
33.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – automobil  	RK 974/09/09
Renault Trafic 2,5D ve správě  příspěvkové organizace Dětský domov 
Karlovy Vary 
34.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2018, k.ú. Karlovy Vary, 		RK 975/09/09
smlouva o provedení přeložky kabelu NN na p.p.č. 2018, k.ú. Karlovy Vary 
35.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 162/12, 		RK 976/09/09
k.ú. Odrava, ve prospěch Jana a Petra Košatových 
36.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/33; 		RK 977/09/09
527/108; 527/111; 527/130, k.ú. Dvory, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. 

37.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské 	RK 978/09/09
krajské nemocnici a.s. 
38.	Smlouva o nájmu souboru nemovitostí v k.ú. Aš a k.ú. Kraslice			RK 979/09/09 	
39.	Žádost společnosti SENSE Invest, spol. s.r.o., zastoupené na základě 		staženo
plné moci Ing. Ivanem Hložkem, o dočasné užívání části pozemku 
p.č. 133/10 ve vlastnictví Karlovarského kraje v k.ú. Mariánské Lázně 
40.	Změna usnesení č. RK 894/09/09 – Pronájem majetku Karlovarského kraje 	RK 980/09/09
pro výuku vysoké školy
41.	Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu 			RK 981/09/09
Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury  
42.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury 			RK 982/09/09
za 1. pololetí 2009
43.	Tisková oprava části usnesení č. 808/08/09 ze dne 13.8.2009 - Poskytování 	RK 983/09/09
finančních darů na proplácení regulačních poplatků uhrazených pacienty 
v lékárnách  
44.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 	RK 984/09/09
na provoz Centra substituční terapie
45.	Příspěvek subjektu v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 		RK 985/09/09
a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009
46.	Poskytnutí odměny k životnímu výročí ředitelce příspěvkové organizace 		RK 986/09/09
Dětský domov Aš
47.	Smlouvy o partnerství v projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb 	RK 987/09/09
„Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“
48.	Partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v projektu Masarykovy 	RK 988/09/09
univerzity „Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky 
angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího 
stupně víceletých gymnázií“
49.	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 			RK 989/09/09
u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 
zřizovaných Karlovarským krajem
50.	Návrh na poskytnutí příspěvku pro pořádání přehlídek trofejí v roce 2009		RK 990/09/09
51.	  Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí v rámci 		RK 991/09/09
  10. výzvy
52.	Účast Karlovarského kraje na projektu přeshraniční spolupráce „Vytvoření 	RK 992/09/09
databázového systému k realizaci FFH/SPA – potřeb v praxi včetně vyzkoušení 
průběhu řízení“
53.	Příprava projektu úpravy a aktualizace digitálního Povodňového plánu 		RK 993/09/09
Karlovarského kraje a podání žádosti o dotaci z operačního programu životního 
prostředí (OPŽP)
54.	Vyjádření k oznámení záměru „Větrný park Hazlov - Skalka“ podle § 6 		RK 994/09/09
odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
55.	Vyjádření k dokumentaci záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V 	RK 995/09/09
a povolení hornické činnosti“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí
56a)  Návrh dodatku č. 2 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva 	RK 996/09/09
uzavřené dne 04.07.2008 mezi Městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem
56b)  Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Oprava střechy hlavního 	RK 997/09/09
objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“    
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

56c)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 998/09/09
nemocnice a.s. - úkoly pro představenstvo KKN a.s. 
56d)	Přijetí daru (osobní automobil) od Regionální Rady regionu soudržnosti 		RK 999/09/09
Severozápad	
56e) 	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Interaktivní 		RK 1000/09/09
galerie Karlovy Vary - Becherova vila“
















          Ing. Jaroslav Bradáč, v z.		                 MUDr. Berenika Podzemská v. r.
                      hejtmana						ověřovatel
Karlovarského kraje





























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- MUDr. Bereniku Podzemskou
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 56 a)	Návrh dodatku č. 2 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva uzavřené dne 04.07.2008 mezi Městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem

bod č. 56 b)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“    
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 56 c)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- úkoly pro představenstvo KKN a.s. 

bod č. 56 d)	Přijetí daru (osobní automobil) od Regionální Rady soudržnosti Severozápad	

bod č. 56 e) 	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila“

Stažení z programu:

bod č. 39)	Žádost společnosti SENSE Invest, spol. s.r.o., zastoupené na základě plné moci 
Ing. Ivanem Hložkem, o dočasné užívání části pozemku p.č. 133/10 ve vlastnictví Karlovarského kraje v k.ú. Mariánské Lázně 


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.9.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 942/09/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.9.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí daru Agentuře CUKULET

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 943/09/09

- souhlasí s udělením daru ve výši 30 000,- Kč Agentuře CUKULET na organizaci a zajištění 
1. Šlikovských slavností
Termín kontroly: 22.10.2009 
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


3. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Autorský dozor projektanta při provádění stavby: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 944/09/09

- schvaluje vyhlášení zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 a § 34 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Autorský dozor projektanta při provádění stavby: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Autorský dozor projektanta při provádění stavby: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ dle návrhu 

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

člen: Ing. Růžena Smetanová	  	náhradník: Marek Makoň 
člen: Ing. Stanislav Jambor			náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
člen: Mgr. Ivo Kováč 			náhradník: Ing. Petr Uhříček 

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:

člen: Ing. Zdeněk Berka			náhradník: Miloslav Čermák
člen: Ing. Karel Jakobec			náhradník: Ing. Josef Hora
člen: Ing. Václav Živný			náhradník: Ing. Eva Valjentová
člen: Ing. Luboš Orálek			náhradník: Dalibor Stach
člen: Ing. Růžena Smetanová		náhradník: Marek Makoň
člen: Ing. Stanislav Jambor		 	náhradník: Bc. Lubomír Modrovič 
člen: Mgr. Ivo Kováč			náhradník: Ing. Petr Uhříček
člen: Ing. Michal Odvody			náhradník: Ing. Jiří Strachoň

Termín kontroly: 3.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace
	

4. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – provádění stavby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 945/09/09

- schvaluje vyloučení uchazečů:
SEFIMOTA, a.s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – provádění stavby“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci 
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – provádění stavby“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče SYNER – ALGON – ISSO, Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 s nabídkovou cenou 380.316.443,00 Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – provádění stavby“ s nabídkovou cenou 380.316.443,00 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 3.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace

5. Rozpočtové změny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 946/09/09

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 235/2009

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje z položky 5169 - služby na pokrytí neuznatelných výdajů, tedy výdajů nad rámec rozpočtu projektu, tří realizovaných projektů celkem ve výši ± 100.025,10 Kč, jedná se o projekty Vizuální prezentace Karlovarského kraje, Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje a Konference cestovního ruchu a lázeňství

Rozpočtovou změnu č. 236/2009

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 11.035.000,-- Kč do rozpočtu Odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na výdaje spojené s úhradou projektové dokumentace na akci Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu v rámci uzavřené smlouvy č. 119/2008, včetně dodatku č. 1

Rozpočtovou změnu č. 237/2009

- přesun rozpočtových prostředků ve výši  ± 374.136,-- Kč  z rezervy  Odboru ekonomického do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k úhradě první platby za zpracování projektové dokumentace na akci Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Karlových Varech – Pracoviště magnetické rezonance, nukleární medicíny a přípravy radiofarmak

Rozpočtovou změnu č. 238/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením zavázaných prostředků z výsledku hospodaření za rok 2008 do rozpočtu Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2009 v celkové výši 373.178,04 Kč na akce hrazené ze sociálního fondu 

Rozpočtovou změnu č. 239/2009

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického do Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 75.000,-- Kč na výdaje související s uzavřením věrnostní servisní smlouvy na systém CODEXIS
Rozpočtovou změnu č. 240/2009

- přesun rozpočtových prostředků ve výši  ±  80.000,-- Kč z Odboru sociálních věcí do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na dotazníkovou studii 
o návykových látkách a dalších formách rizikového chování a pilotní studie o užívání těkavých látek na speciálních školách v souladu s Koncepcí prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 
2009 - 2011, s Akčním plánem Krajské protidrogové strategie na léta 2005 - 2009 a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013

Rozpočtovou změnu č. 241/2009

- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 81.900,-- Kč  v rámci rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě předložené žádosti o změnu rozpočtu globálního grantu Rozvoj kompetencí nadaných žáků – Základní školy Jana Ámose Komenského Karlovy Vary  financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozpočtovou změnu č. 242/2009
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 9.759.046,89 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace, druhé zálohy, z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v KK, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu konečného uživatele (OP LZZ II.) financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Rozpočtovou změnu č. 243/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením zavázaných prostředků z výsledku hospodaření za rok 2008 do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2009 v celkové výši 1.311.572,--Kč na akce vyplývající ze smluv a objednávek  sjednaných v roce 2008

Rozpočtovou změnu č.  244/2009

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 27.082.000,-- Kč z rozpočtu jednotlivých odborů z důvodu nutnosti vázat výdaje rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 v souvislosti s pokračováním negativního vývoje daňových příjmů Karlovarského kraje k 31.8.2009. Rozpis vázání výdajů dle jednotlivých odborů je uveden v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu č. 245/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením zavázaných prostředků z výsledku hospodaření za rok 2008 do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2009 ve výši 57.120,- Kč na vypracované dílo „Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na životní prostředí“ na základě smlouvy o dílo ev.č. VZ 073/2007

Rozpočtovou změnu č. 246/2009

- přesun rozpočtových prostředků ve výši  ± 254.539,-- Kč z kapitoly příspěvky cizím subjektům do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje k úhradě nákladů spojených s tvorbou 
a tiskem dokumentu Strategie zdravotnictví v Karlovarském kraji, a to subjektům KV Tisk, Karlovy Vary ve výši 210.689,-- Kč, VIP Most, s.r.o., Most v částce 5.150,-- Kč a Bc. Martina Pátá, Plzeň ve výši 38.700,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 247/2009

- přesun rozpočtových prostředků ve výši  ±  650.000,-- Kč  v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na investiční příspěvek příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu na zpracování 1. části projektové dokumentace pro připravovanou stavební akci – stavební úpravy budovy pro seniory

Rozpočtovou změnu č. 248/2009

- přesun rozpočtových prostředků ve výši  ± 20.000,-- Kč z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům pro Českou asociaci pečovatelské služby, o.s., Praha na příspěvek pro školení pracovníků terénních sociálních služeb o „Chřipkovém onemocnění a nové vlně pandemie“ 

Rozpočtovou změnu č. 249/2009

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000,-- Kč z rezervy Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu právních služeb

Rozpočtovou změnu č. 250/2009

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 52.347,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na platy a související odvody pro pedagogické pracovníky příspěvkové organizace Karlovarského Kraje Gymnázium Cheb. 

Rozpočtovou změnu č. 251/2009

- přesun v oblasti příjmů i výdajů Karlovarského kraje o částku ± 5.000,-- Kč z titulu přijetí opravného dopisu k neinvestiční účelové dotaci z Ministerstva kultury České republiky. Finanční prostředky byly původně určeny pouze pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary, ale dle opravného dopisu z Ministerstva kultury ČR je dotace určena i pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu z programu Knihovna 21. století.

Rozpočtovou změnu č. 252/2009

- přesun rozpočtových prostředků  z Odboru ekonomického do Odboru dopravy a silničního hospodářství  Krajského  úřadu  Karlovarského  kraje  ve  výši ± 400.000,-- Kč z důvodu zvýšení neinvestičních zdrojů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rozpočtovou změnu č. 253/2009

- přesun  rozpočtových  prostředků v rámci Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu  Karlovarského  kraje  ve  výši ± 200.000,--Kč z neinvestičních na investiční z důvodu poskytnutí investičního příspěvku akciové společnosti Autobusy Karlovy Vary za účelem krytí nákladů souvisejících s provozováním cyklodopravy v územním obvodu Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 254/2009

- zapojení  finančních  prostředků do rozpočtu  Odboru dopravy a silničního hospodářství  Krajského  úřadu  Karlovarského  kraje  ve  výši 6.800.000,-- Kč, které byly převedeny na účet Karlovarského kraje na základě rozhodnutí  jediného společníka společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, akciová společnost, do výdajů na dopravní obslužnost – dráhy

Rozpočtovou změnu č. 255/2009

- zapojení finančních prostředků do rozpočtu  Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského  úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.643.217,20 Kč, které byly převedeny na účet Karlovarského kraje společností Autobusy Karlovy Vary, akciová společnost  na základě smlouvy o uznání závazku
a dohody o jeho úhradě  

Rozpočtovou změnu č. 256/2009

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 25.388.340,-- Kč z rozpočtu jednotlivých odborů z důvodu nutnosti vázat výdaje rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 v souvislosti s vlivem hospodářské recese na pokračování negativního vývoje daňových příjmů Karlovarského kraje k 31.8.2009. Rozpis vázání výdajů příspěvkových organizací Karlovarského kraje dle jednotlivých odborů je uveden v příloze důvodové zprávy.
Termín kontroly: 22.10.2009

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


6. Zrušení výběrového řízení na „Zpracovatele žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Technologická centra a elektronické spisové služby v území včetně zpracování povinných příloh žádosti o podporu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 947/09/09

- schvaluje zrušení výběrového řízení na „Zpracovatele žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Technologická centra a elektronické spisové služby v území včetně zpracování povinných příloh žádosti o podporu“

- ukládá vedoucímu odboru informatiky, Ing. Ivanu Kocmichovi, aby ihned po vypsání nové výzvy na Technologická centra v rámci Integrovaného operačního programu zabezpečil realizaci nového výběrového řízení v souladu s usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 597/06/09
Termín kontroly: 3.12.2009
Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


7. NJK UNICOS, spol. s r.o., návrh na podání žaloby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 948/09/09

- schvaluje vymáhání pohledávky za společností NJK UNICOS, spol. s r.o., z důvodu nemožnosti plnění povinností ze smlouvy o dílo ev. č. VZ 141/2005

- ukládá podat žalobu vůči NJK UNICOS, spol. s r.o., ve věci vymáhání pohledávky z důvodu nemožnosti plnění povinností ze smlouvy o dílo ev. č. VZ 141/2005 

Termín kontroly: 22.10.2009

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


8. CPE – projekt informačního systému podpory jednání rady a zastupitelstva, dohoda o narovnání

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 949/09/09

- schvaluje narovnání s firmou CPE, spol. s r.o., IČ: 48112305, ve věci závazků ze smlouvy o dílo 
ev. č. VZ 067/2006

- ukládá uzavřít dohodu o narovnání s firmou CPE, spol. s r.o., IČ: 48112305, ve věci závazků 
ze smlouvy o dílo ev. č. VZ 067/2006 

 Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky



9. Odvod z investičního fondu a navýšení provozního příspěvku, Základní škola, mateřská škola 
a praktická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 950/09/09

- ukládá provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola, mateřská škola 
a praktická škola Karlovy Vary ve výši 92.473,- Kč

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary ve výši 92.473,- Kč
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Poskytnutí dotace na spoluorganizování 8. celostátní konference „Dopravní infrastruktura, inteligentní informační a komunikační technologie – DPPGIS 2010“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 951/09/09

- schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spoluorganizování 
8. celostátní konference „Dopravní infrastruktura, inteligentní informační a komunikační technologie 
– DPPGIS 2010“ 

- schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49 000,- Kč na spoluorganizování 8. celostátní konference „Dopravní infrastruktura, inteligentní informační a komunikační technologie – DPPGIS 2010“ 

Termín kontroly: 17.12.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


11. Poskytnutí mimořádné podpory Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. na konzultační činnosti občanského sdružení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 952/09/09

- souhlasí s poskytnutím mimořádné podpory Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. na konzultační činnosti občanského sdružení ve výši 116.860,- Kč

- souhlasí s předloženým návrhem „Smlouvy o poskytnutí mimořádné podpory z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na konzultační činnosti občanského sdružení“ ve výši 116.860,- Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o poskytnutí mimořádné podpory z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na konzultační činnosti občanského sdružení“

Termín kontroly:  3.12.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


12. Pracovní skupina pro nastavení dotačního programu na podporu výstavby kanalizací 
a intenzifikací ČOV 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 953/09/09

- souhlasí se zřízením pracovní skupiny  pro nastavení dotačního programu na podporu výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV ve složení:

Ing. Jaroslav Bradáč, člen rady kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství
Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana
Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Ing. Radomil Gold, starosta města Skalná
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického
Ing. David Cervan, PhD., člen výboru pro regionální rozvoj

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vznik pracovní skupiny  pro nastavení dotačního programu na podporu výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV ve složení:

Ing. Jaroslav Bradáč, člen rady kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství 
Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana
Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Ing. Radomil Gold, starosta města Skalná
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického
Ing. David Cervan, PhD., člen výboru pro regionální rozvoj

Termín kontroly:    17.12.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


13. Zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení v rámci projektu „Univerzitní kampus a Záchranný kruh“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 954/09/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nad 250 tis. Kč bez DPH do 2.000 tis. Kč bez DPH na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na projekt „Univerzitní kampus 
a Záchranný kruh“

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

- schvaluje jediné hodnotící kritérium, kterým bude nabídková cena

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich náhradníky:

- člen: Ing. Jana Šteflová			- náhradník: Ing. Radek Havlan 
- člen: Bc. Kateřina Bláhová			- náhradník: Mgr. Miroslava Hrušková 
		- člen: Ing. Jana Bělohoubková			- náhradník: Ing. Milan Zukal

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek a jejich náhradníky:

	- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Ing. arch. Jaromír Musil
		- člen: Ing. Radomil Gold			- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
		- člen: Ing. Václav Živný			- náhradník: Ing. Petr Uhříček
		- člen: Bc. Kateřina Bláhová			- náhradník: Ing. Jana Bělohoubková
		- člen: Ing. Jana Šteflová			- náhradník: Ing. Radek Havlan

Termín kontroly: 3.12.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 955/09/09

- 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 informaci o rozdílném názoru člena dozorčí rady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., voleného zaměstnanci, k přijatému usnesení č. DR 16/08/2009 na 4. mimořádném jednání dozorčí rady dne 5.8.2009

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedeného 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: Václav Mleziva, předseda dozorčí rady
15. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 956/09/09

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Termín kontroly: 17.12.2009 
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


16. Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – schválení Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/17.00307 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 957/09/09

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace pro projekt „Dopravní terminál Sokolov“ 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.


17. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 958/09/09

- schvaluje uzavření 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 – II. etapa“ v předloženém znění 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., učinit veškeré kroky nutné k uzavření výše uvedené smlouvy
 
Termín kontroly: 26.11.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas,  ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
18. 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 959/09/09

- schvaluje zadání veřejné zakázky „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“ formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

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

- jmenuje tyto členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky:

1. člen: Ing. Petr Šťovíček			1. náhradník: Irena Kroftová
2. člen: Vlasta Kupská			2. náhradník: Drahoslava Kämpfová	
3. člen: Ing. Petr Klíček			3. náhradník: Ing. Dagmar Divišová

- jmenuje tyto členy hodnotící komise a jejich náhradníky:

1. člen: Mgr. Martin Havel			1. náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
2. člen: Ing. Jan Zborník			2. náhradník: Ing. Radomil Gold	
3. člen: Ing. Václav Živný			3. náhradník: Josef Murčo
4. člen: Václav Mleziva			4. náhradník: Petr Kuliš
5. člen: Ing. Dagmar Divišová		5. náhradník: Ing. Petr Klíček
6. člen: Vlasta Kupská			6. náhradník: Drahoslava Kämpfová
7. člen: Ing. Petr Šťovíček			7. náhradník: Irena Kroftová
Termín kontroly:  únor 2010

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 960/09/09

- souhlasí s uzavřením podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodními společnostmi dle návrhu
Termín kontroly: 5.11.2009
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


20. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Cenový sazebník poskytovaných služeb - Změna č. 4

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 961/09/09

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady Změnu č. 4 Cenového sazebníku poskytovaných služeb společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. dle předloženého návrhu
Termín kontroly: 5.11.2009
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


21. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí za 1. pololetí roku 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 962/09/09

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2009 v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 22.10.2009
Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


22. Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 963/09/09

- jmenuje Mgr. Radku Müllerovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace s účinností od 1.1.2010

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 22.10.2009

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


23. Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 964/09/09

- jmenuje Lenku Guzaničovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace s účinností od 1.1.2010

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi.

Termín kontroly: 22.10.2009
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


24. Stav trhu práce a sociální situace v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 965/09/09

- bere na vědomí informaci o stavu trhu práce a sociální situaci v Karlovarském kraji
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


25. Snížení kapacity Domova pro seniory v Hranicích, Krásňany 766

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 966/09/09

- schvaluje snížení kapacity Domova pro seniory v Hranicích, Krásňany 766, ze 61 lůžek na 54 lůžek, 
od 1.10.2009
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích


26. Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 967/09/09

- schvaluje snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské ze stávajícího počtu 208 lůžek na 200 lůžek, od 1.10.2009 

Termín kontroly: leden 2010

Zodpovídá: Ing. Pavel Nov￡kPavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské


27. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci č. 204/2009, P 07/09

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 968/09/09

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci č. 204/2009, P 07/09 pro projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci č. 204/2009, P 07/09  pro projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“
Termín kontroly: 5.11.2009

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


28. 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 969/09/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 745/2 v k.ú. Horní Lomany, silnice 
č. III/21330 ve prospěch paní Františky Janáčové dle geometrického plánu č. 809-191/2009 ze dne 10.4.2009 (umístění inženýrských sítí – kanalizační přípojka), 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. 1695/1 v k.ú. Jakubov, silnice 
č. III/22126 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 169-031/2007 
ze dne 15.12.2008 (umístění inženýrských sítí – kabel VN), 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. 75 v k.ú. Lítov, silnice č. III/21233 
ve prospěch pana Josefa Horyny dle polohopisného plánu (umístění inženýrských sítí – přípojka plynu 
k RD), 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. 160 v k.ú. Bukovany u Sokolova, silnice č. III/00635 ve prospěch pana Michala Sztolára dle geometrického plánu č. 223-24/2009 ze dne 4.6.2009 (umístění inženýrských sítí – přípojka plynu), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne  5.10.2006

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  3.12.2009

Zodpovídá: 	Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


29. Zrušení usnesení č. RK 407/06/06 ze dne 8.6.2006 - Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3969 v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 970/09/09

- zrušuje dále uvedené usnesení č. RK 407/06/06 ze dne 8.6.2006 ve znění:

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 3969 o výměře 578 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2126-1249/2006 z původní pozemkové parcely č. 3969 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 3969/12, vše v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a paní Petrou Schönerovou, trvale bytem  Horní Pochlovice 10, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří a panem Martinem Rudolfem, trvale bytem Čs. Lesů 757, PSČ 357 09 Habartov (jako kupující na straně druhé), za cenu 972,37 Kč/m2, tj. 562.030,- Kč (slovy: pětsetšedesátdvatisícetřicetkorunčeských), cenu znaleckého posudku ve výši 1.800,- Kč vyhotoveného znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí paní Helenou Přibilovou, cenu geometrického plánu ve výši 4.492,50 Kč  tj. celkem 568.322,50 Kč (slovy: pětsetšedesátosmtisíctřistadvacetdvěkorunyčesképadesáthaléřů), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, 
tj. do 10.7.2006 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví paní Petry Schönerové a pana Martina Rudolfa. Spoluvlastnické podíly obou spoluvlastníků budou rovné
- 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 133/07/06 ze dne 13.7.2006 ve znění:

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3969 o výměře 578 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2126-1249/2006 z původní pozemkové parcely č. 3969 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 3969/12, vše v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a paní Petrou Schönerovou, trvale bytem Horní Pochlovice 10, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří a panem Martinem Rudolfem, trvale bytem Čs. Lesů 757, PSČ 357 09 Habartov (jako kupující na straně druhé), za cenu 972,37 Kč/m2, tj. 562.030,- Kč + 1.800,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 4.492,50 Kč za vyhotovení geometrického plánu 
tj. celkem 568.322,50,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví paní Petry Schönerové a pana Martina Rudolfa. Spoluvlastnické podíly obou spoluvlastníků budou rovné
- 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, příspěvkové organizace


30. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 453/2 
a č. 453/43 v k.ú. Obilná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 971/09/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 453/2 o výměře 4135 m2 
a pozemkovou parcelu č. 453/43 o výměře 70 m2, v k.ú. Obilná a obci Odrava, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností Danubio – Projekt s.r.o., se sídlem Husovo nám. 16/5, PSČ 352 01 Aš, IČ 28007590, zastoupenou Wolfgangem Alexandrem Gensbergerem, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za cenu 54,52 Kč/m2, tj. 229.270,- Kč 
+ 1.842,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 231.112,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti Danubio – Projekt s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí

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

Termín kontroly:  17.12.2009

Zodpovídá: 	Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


31.	 Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemkovou parcelu 
č. 2406/4 v k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 972/09/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 2406/4 o výměře 216 m2 
v k.ú. Nejdek

Termín kontroly:  17.12.2009

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


32. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 135/2 v k.ú. Pstruží u Merklína

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 973/09/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 135/2 o výměře 66 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 100-82/2008 z původní pozemkové parcely č. 135/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 135/3 v k.ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín, včetně všech součástí a příslušenství, formou kupní smlouvy mezi paní Helenou Horovou, trvale bytem Chomutovská 1217, PSČ 432 01 Kadaň (jako prodávající straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za vzájemně ujednanou kupní cenu 21.780,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Heleny Horové do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly:  17.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


33. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – automobil  Renault Trafic 2,5D 
ve správě  příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 974/09/09

- schvaluje prodej movitého majetku – automobil Renault Trafic 2,5D, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Dětský domov Karlovy Vary, jako prodávajícím na jedné straně a právnickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění autobazar AUTO MUDRA s.r.o., Karlovy Vary, jako vykupujícím na straně druhé, za cenu 50.000,- Kč včetně DPH, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby s tím, že finanční prostředky, ve výši 50.000,- Kč získané prodejem budou odvedeny do rozpočtu kraje

Termín kontroly:  26.11.2009

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


34. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2018, k.ú. Karlovy Vary, smlouva o provedení přeložky kabelu NN na p.p.č. 2018, k.ú. Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 975/09/09

- souhlasí  s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2018, k.ú. Karlovy Vary, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, a na které je umístěna kabelová přípojka NN, a to za jednorázovou úhradu, stanovenou znaleckým posudkem

- souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení přeložky kabelu NN na p.p.č. 2018 mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem pozemku) a společností ELLEN spa resort s.r.o. (jako stavebníkem) 

- ukládá vedoucímu Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje  uzavřít smlouvu 
o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2018 , k.ú. Karlovy Vary a dohodu o provedení přeložky na p.p.č. 2018, k.ú. Karlovy Vary

Termín kontroly:  17.12.2009 

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


35. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 162/12, k.ú. Odrava, 
ve prospěch Jana a Petra Košatových 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 976/09/09

- schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 162/12, k.ú. Odrava, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, a na které bude umístěna přípojka plynovodu, a to za jednorázovou úhradu ve výši 20.000,- Kč stanovené znaleckým posudkem

- souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a Janou a Petrem Košatovými (jako stranou oprávněnou) 

- ukládá vedoucímu Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje  uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene k p.p.č.162/12, k.ú. Odrava

Termín kontroly:  17.12.2009 

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



36. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/33; 527/108; 527/111; 527/130, k.ú. Dvory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 977/09/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/33; 527/108; 527/111; 527/130, k.ú. Dvory, na kterých bude umístěno kabelové vedení VN ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jako součást stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“, a to za jednorázovou úhradu ve výši 44.513,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem

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

- ukládá vedoucímu Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/33; 527/108; 527/111; 527/130, k.ú. Dvory

Termín kontroly:  26.11.2009 

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


37. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské krajské nemocnici a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 978/09/09

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: 3 ks plynových kotlů; škrabku brambor, které jsou ve správě příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, Karlovarské krajské nemocnici a.s., formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Gymnázium Ostrov, a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje: 3 ks plynových kotlů; škrabku brambor formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Gymnázium Ostrov, a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Mgr. Milanu Martínkovi uzavřít s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. darovací smlouvu

Termín kontroly: leden 2010

Zodpovídá: Mgr. Milan Martínek, ředitel Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace


38. Smlouva o nájmu souboru nemovitostí v k.ú. Aš a k.ú. Kraslice 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 979/09/09

- schvaluje pronájem souboru movitých a nemovitých věcí v k.ú. Aš a k.ú. Kraslice – Hraničná (dle návrhu) společnosti T.G., a.s., se sídlem Jiráskovo náměstí 816/4, 326 00 Plzeň, IČ 45 34 90 88, zastoupené MUDr. Pavlem Trůkou, předsedou představenstva, na dobu 10 let s účinností od 1.10.2009, za účelem provozování podnikatelské činnosti, za smluvně stanovené nájemné 900.000,- Kč ročně

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zřízení věcného předkupního práva pro společnost T.G., a.s. se sídlem Jiráskovo náměstí 816/4 326 00 Plzeň, IČ 45 34 90 88, zastoupené MUDr. Pavlem Trůkou, předsedou představenstva, v případě, že by se Karlovarský kraj rozhodl pronajímané nemovitosti po skončení nájemní smlouvy úplatně prodat

- ukládá vedoucímu odboru správa majetku krajského úřadu v souladu s tímto usnesením zajistit podpis výše uvedené nájemní smlouvy

Termín kontroly: leden 2010

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


39. Žádost společnosti SENSE Invest, spol. s.r.o., zastoupené na základě plné moci Ing. Ivanem Hložkem, o dočasné užívání části pozemku p.č. 133/10 ve vlastnictví Karlovarského kraje v k.ú. Mariánské Lázně 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


40. Změna usnesení č. RK 894/09/09 – Pronájem majetku Karlovarského kraje pro výuku vysoké školy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 980/09/09

- mění své usnesení č. RK 894/09/09 ze dne 3.9.2009, kterým 

	souhlasila 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, v tom smyslu, že výuka bude probíhat pouze v prostorách krajského úřadu


	schválila 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, v tom smyslu, že výše nájemného činí 75.000,- Kč

Termín kontroly: 5.11.2009 
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže                      a tělovýchovy


41. Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 981/09/09

- zrušuje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu schválené usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 685/09/07 ze dne 17.9.2007

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu s účinnosti od 1.10.2009
Termín kontroly:  22.10.2009  

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


42. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 982/09/09

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí roku 2009 v částkách dle návrhu
Termín kontroly: 22.10.2009
Zodpovídá:  Jan Prudík, pověřený k  zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


43. Tisková oprava části usnesení č. 808/08/09 ze dne 13.8.2009 - Poskytování finančních darů 
na proplácení regulačních poplatků uhrazených pacienty v lékárnách  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 983/09/09

- bere na vědomí tiskovou opravu části usnesení k bodu poskytování finančních darů na proplácení regulačních poplatků uhrazených pacienty v lékárnách č. RK 808/08/09 ze dne 13.8.2009 v tomto znění:

Původní znění:

- schvaluje s účinností od 1.9.2009 poskytování finančních darů z prostředků Karlovarského kraje 
na proplácení regulačních poplatků uhrazených pacienty v lékárnách v souladu s §16 a odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů, a to za splnění následujících podmínek:

- finanční dary budou poskytnuty žijícím pojištěncům uvedeným v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kteří uhradili v lékárnách regulační poplatek ve výši 30,-- Kč (podle ustanovení § 16a z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů), a to výlučně za účelem kompenzace úhrady tohoto regulačního poplatku

- propláceny budou regulační poplatky uhrazené v lékárnách, které mají místo provozování na území Karlovarského kraje

- propláceny budou pouze žádosti pacientů odeslané na Krajský úřad Karlovarského kraje v době nejpozději do 3 pracovních dnů, následujících po dni úhrady regulačního poplatku v lékárně

- forma proplácení regulačních poplatků bude realizována pouze prostřednictvím platby 
na bankovní účet žadatele  

- schvaluje způsob poskytování finančních darů na proplácení regulačních poplatků uhrazených pacienty v lékárnách majících místo provozování na území Karlovarského kraje dle návrhu

- schvaluje pokyny pro pacienty žádající o poskytnutí daru na proplacení uhrazených regulačních poplatků v lékárnách majících místo provozování na území Karlovarského kraje dle návrhu

- schvaluje vzorovou žádost pacienta o poskytnutí daru na proplacení uhrazených regulačních poplatků v lékárnách majících místo provozování na území Karlovarského kraje dle návrhu

- pověřuje ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Romana Rokůska určením a personálním zajištěním odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, jehož prostřednictvím bude probíhat poskytování finančních darů na proplácení pacienty uhrazených regulačních poplatků v lékárnách, majících místo provozování na území Karlovarského kraje

- pověřuje Ing. Ivana Kocmicha, vedoucího Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje, zajištěním e-podpory způsobu poskytování finančních darů na proplácení regulačních poplatků dle tohoto usnesení

Nové znění:

- schvaluje s účinností od 1.9.2009 poskytování finančních darů z prostředků Karlovarského kraje 
na proplácení regulačních poplatků uhrazených pacienty v lékárnách v souladu s §16 a odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů, a to za splnění následujících podmínek:

- finanční dary budou poskytnuty žijícím pojištěncům uvedeným v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kteří uhradili v lékárnách regulační poplatek ve výši 30,-- Kč (podle ustanovení § 16a z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů), a to výlučně za účelem kompenzace úhrady tohoto regulačního poplatku

- propláceny budou regulační poplatky uhrazené v lékárnách, které mají místo provozování na území Karlovarského kraje

- propláceny budou pouze žádosti pacientů odeslané na Krajský úřad Karlovarského kraje v době nejpozději do 3 pracovních dnů, následujících po dni úhrady regulačního poplatku v lékárně

- forma proplácení regulačních poplatků bude realizována pouze prostřednictvím platby 
na bankovní účet uvedený žadatelem v žádosti.  

- schvaluje způsob poskytování finančních darů na proplácení regulačních poplatků uhrazených pacienty v lékárnách majících místo provozování na území Karlovarského kraje dle návrhu

- schvaluje pokyny pro pacienty žádající o poskytnutí daru na proplacení uhrazených regulačních poplatků v lékárnách majících místo provozování na území Karlovarského kraje dle návrhu

- schvaluje vzorovou žádost pacienta o poskytnutí daru na proplacení uhrazených regulačních poplatků v lékárnách majících místo provozování na území Karlovarského kraje dle návrhu

- pověřuje ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Romana Rokůska určením a personálním zajištěním odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, jehož prostřednictvím bude probíhat poskytování finančních darů na proplácení pacienty uhrazených regulačních poplatků v lékárnách, majících místo provozování na území Karlovarského kraje

- pověřuje Ing. Ivana Kocmicha, vedoucího Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje, zajištěním e-podpory způsobu poskytování finančních darů na proplácení regulačních poplatků dle tohoto usnesení

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


44. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví na provoz Centra substituční terapie

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 984/09/09

- schvaluje žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 150.000,- Kč pro nestátní zdravotnické zařízení Božena Kalvasová – protialkoholní a protitoxikomanická poradna pro mladistvé, rodiče a blízké osoby, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary na provoz Centra substituční terapie

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 150.000,-- Kč pro Boženu Kalvasovou na provoz Centra substituční terapie

- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem 
a Boženou Kalvasovou 
Termín kontroly: 17.12.2009
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


45. Příspěvek subjektu v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 985/09/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 Sportovnímu krasobruslařskému klubu Karlovy Vary na „JAMP CUP Ostrov 2009“ v celkové výši 20 000,- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 17.12.2009
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže	        a tělovýchovy


46. Poskytnutí odměny k životnímu výročí ředitelce příspěvkové organizace Dětský domov Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 986/09/09

- schvaluje poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Dětský domov Aš u příležitosti životního výročí ve výši dle návrhu
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměny
Termín kontroly: 22.10.2009

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


47. Smlouvy o partnerství v projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“¨

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 987/09/09

- schvaluje smlouvu o partnerství v projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“ mezi touto příspěvkovou organizací a Karlovarským krajem dle návrhu

- souhlasí s uzavřením smluv o partnerství v projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“ mezi touto příspěvkovou organizací a příspěvkovými organizacemi Integrovaná střední škola Cheb, Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedenou smlouvu k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 26.11.2009

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace
                    Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže                     a tělovýchovy


48. Partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v projektu Masarykovy univerzity „Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 988/09/09

- souhlasí, aby nefinančním partnerem v projektu Masarykovy univerzity „Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií“ v rámci první výzvy individuálních projektů ostatních Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání“ byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství mezi příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb 
a Masarykovou univerzitou  
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace


49. 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 989/09/09

- schvaluje s účinností od 1. listopadu 2009 zrušení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, na adrese 353 24 Mariánské Lázně, Lužická 412

- schvaluje s účinností od 1. listopadu 2009 nové místo, kde se uskutečňují služby domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, na adrese 356 01 Sokolov, K. H. Máchy 1276

- 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: 3.12.2009 

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


50. Návrh na poskytnutí příspěvku pro pořádání přehlídek trofejí v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 990/09/09

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 4.986.- Kč, Českomoravské myslivecké jednotě, okresní myslivecký spolek Cheb na pořádání chovatelské přehlídky a hodnocení trofejí 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 5.000.- Kč, Českomoravské myslivecké jednotě, okresní myslivecký spolek Sokolov na pořádání chovatelské přehlídky a hodnocení trofejí 

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Okresnímu mysliveckému spolku Cheb dle návrhu

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Okresnímu mysliveckému spolku Sokolov dle návrhu 
Termín kontroly:  5.11.2009
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí životního prostředí a zemědělství


51. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí v rámci 10. výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 991/09/09

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


52. Účast Karlovarského kraje na projektu přeshraniční spolupráce „Vytvoření databázového systému k realizaci FFH/SPA – potřeb v praxi včetně vyzkoušení průběhu řízení“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 992/09/09

- schvaluje neúčast Karlovarského kraje v projektu přeshraniční spolupráce „Vytvoření databázového systému k realizaci FFH/SPA – potřeb v praxi včetně vyzkoušení průběhu řízení“
Termín kontroly: 17.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


53. Příprava projektu úpravy a aktualizace digitálního Povodňového plánu Karlovarského kraje 
a podání žádosti o dotaci z operačního programu životního prostředí (OPŽP)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 993/09/09

- projednala „přípravu projektu úpravy a aktualizace digitálního Povodňového plánu Karlovarského kraje a podání žádosti o dotaci z operačního programu životního prostředí“ a vydává toto vyjádření: 

Rada Karlovarského kraje souhlasí se zadáním společného projektu: Komplexní digitální Povodňový plán Karlovarského kraje, města Aš, Cheb, Mariánské lázně, Ostrov a Sokolov a příprava, řízení 
a vyhodnocování rizik při povodňových situacích (pracovní název). 
Rada Karlovarského kraje souhlasí se sdružením finančních prostředků se zúčastněnými ORP na financování vlastních zdrojů projektu.
Rada Karlovarského kraje souhlasí s tím, že projekt i žádost do OPŽP bude vypracována externí firmou.

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


54. Vyjádření k oznámení záměru „Větrný park Hazlov - Skalka“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 994/09/09

- projednala oznámení záměru „Větrný park Hazlov - Skalka“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj požaduje další posouzení záměru „Větrný park Hazlov - Skalka“ dle zákona 
o posuzování vlivu na životní prostředí. Vzhledem k absenci řádného zhodnocení potencionálního přeshraničního vlivu stavby, k popsaným negativním vlivům na estetické hodnoty krajiny v hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz a k absenci biologického průzkumu zaměřeného zejména na avifaunu, požadujeme zpracovat dokumentaci s důrazem na posouzení stavby větrných elektráren na přeshraniční vliv z hlediska krajinného rázu, posouzení vlivu záměru na avifaunu a v rámci hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz doporučujeme zpracovat variantní řešení výšky větrných elektráren.

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
55. Vyjádření k dokumentaci záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V a povolení hornické činnosti“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 995/09/09

- projednala dokumentaci záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V a povolení hornické činnosti“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V a povolení hornické činnosti“ souhlasí za podmínky, že záměr bude v souladu s územně plánovací dokumentací; současně doporučuje stanovit hranici těžby dále od obytné zástavby (zejména od rodinných domů ve Velkém Luhu č.p. 16, 18 a 86) a pro odhlučnění této zástavby vybudovat protihlukovou stěnu či val. V případě ovlivnění hladiny vody ve studních s následkem její ztráty zajistit zásobování vodou takto postižených. 
Karlovarský kraj dále  upozorňuje na skutečnost, že v blízkosti dobývacího prostoru Skalná V je několik dalších dobývacích ložisek, čímž dochází ke kumulaci sice nezařazených, ale významných zdrojů znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a následně imisně překračované frakce PM10 v této lokalitě. Vzhledem k výše uvedenému požadujeme zajistit koordinaci těžby tak, aby nedocházelo k současnému odkrytí více dobývacích prostorů najednou, vč. uskladnění vytěžených druhotných materiálů v deponiích a také, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení výše uvedených území sekundární prašností.

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


56 a) Návrh dodatku č. 2 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva uzavřené dne 04.07.2008 mezi Městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 996/09/09

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu kraje schválit uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě 
a smlouvě o zřízení předkupního práva uzavřené dne 04.07.2008 mezi Městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem
 
Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený zastupováním vedoucího odboru legislativního 
a právního


56 b) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“    
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- 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 997/09/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“  

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“   

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: JUDr. Zuzana Blažková		- náhradník: Vladimíra Slezáková
- člen: Martin Slezák			- náhradník: Lydie Niewiaková
- člen: Karel Bína 	                        		- náhradník: Jaroslav Votík

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: Ing. Petr Keřka 			- náhradník: Ing. Jan Bureš
- člen: Ing. Zdeněk Berka                		- náhradník: Milan Matějka
- člen: MUDr. Pavel Štál                 		- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: Jana Křížová                         		- náhradník: Václav Mleziva
      - člen: PaedDr. Viera Sikorová       	 	- náhradník: Hana Kizová      
- člen: JUDr. Zuzana Blažková		- náhradník: Vladimíra Slezáková
- člen: Karel Bína                        		- náhradník: Jaroslav Votík
Termín kontroly: duben 2010

Zodpovídá:  JUDr. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku, příspěvkové organizace


56 c) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - úkoly pro představenstvo KKN a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 998/09/09

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

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., s účinností od 1.10.2009, zasílat elektronicky každý měsíc do 25. dne agregované informace o stavu hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s. ve formě tabulky, a to prostřednictvím Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 

- ukládá předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., s účinností od 1.10.2009, osobně informovat jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to jednou měsíčně na pravidelných poradách, případně častěji dle potřeb jediného akcionáře

Termín kontroly: 5.11. 2009 

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




56 d) Přijetí daru (osobní automobil) od Regionální Rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 999/09/09

- schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Regionální Radou regionu soudržnosti Severozápad na přijetí daru movitého majetku:  1 ks osobního automobilu Škoda Roomster (Style 1,4 63kW – rok pořízení 2007, pořizovací cena 390.105,- Kč)

- pověřuje vedoucího odboru správa majetku uzavřít s Regionální Radou regionu soudržnosti Severozápad darovací smlouvu

Termín kontroly: leden 2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru správa majetku


56 e) Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1000/09/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila – provádění stavby“. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče Sdružení „Thermia – Bau – Prefa – Beton - Becherova vila“ jehož účastníky jsou THERMIA – BAU a.s., IČ 25219740 a PREFA – BETON s.r.o. IČ 49791656 s nabídkovou cenou 84.639.999,- Kč včetně DPH 
a rezervy.
Termín kontroly: 26.11.2009

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


