Usnesení z 52. jednání RKK dne 8.10.2009
8.10.2009		Strana 1 (celkem 5)
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 52. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 8. října 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:05 do 10:14 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Valjentová (do 9:38 hod.), 
MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný, p. Čermák		
Přizvaní:		Bc. Pilařová	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	 Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.10.2009		  RK 1001/10/09
  2.	Schválení výsledku výběrového řízení na zajištění technického dozoru                     RK 1002/10/09
           stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: „Cyklostezka Ohře“
  3.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:                      RK 1003/10/09
          „Tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“
  4.	Rozpočtové změny								   RK 1004/10/09
5.     Dodatek č. 6 smlouvy o dílo na zpracování územně plánovací dokumentace              RK 1005/10/09    
„Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje“
6.	Změna smluvních ujednání o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní             RK 1006/10/09
regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti 
územního obvodu Karlovarského kraje uzavřených s dopravcem České dráhy, a.s.
  7.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Výběr realizátora aktivit   	   RK 1007/10/09
           projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského 
           kraje“
             - schválení formy zadávacího řízení
             - schválení hodnotících kritérií a jejich vah
             - jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
             - jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  8.	Finanční příspěvek na zajištění akce Chřipková onemocnění a nová vlna 	RK 1008/10/09
pandemie (školení pro pracovníky terénních sociálních služeb)
  9.	Finanční příspěvek městu Chodov	RK 1009/10/09
10.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		   RK 1010/10/09
           „Domov pro seniory Kynšperk – vybavení interiéru pavilonu B po celkové 
          rekonstrukci“  
11.    Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové       RK 1011/10/09
  parcely č. 1149/3 a č. 1149/4 v k. ú. Vojtanov
12.	  Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje              RK 1012/10/09
          do majetku Města Horní Slavkov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
          Horní Slavkov do majetku Karlovarského kraje
13.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje  	   RK 1013/10/09
          - některé nemovitosti v areálu bývalého SOU lesnického v Abertamech
14.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt                     RK 1014/10/09
č. p. 16 na pozemku p. č. st. 239/2 v k. ú. Toužim
15.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt č. p. 	    RK 1015/10/09
          3025 na pozemku p. č. st. 1679 v k. ú. Jáchymov
16.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt č. p. 	    RK 1016/10/09
           632 na pozemku p. č. st. 1720 v k. ú. Kraslice
17.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková             RK 1017/10/09
           parcela č. 724/3 v k. ú. Dolní Rychnov
18.	Souhlas s pokácením 6 ks stromů na pozemkové parcele č. 78/10 v k. ú. Sokolov,     RK 1018/10/09
          ISŠTE Sokolov
19.	Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje      RK 1019/10/09
          pro rok 2010
20.	„Hornická a kulturní krajina Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge“ – záměr              RK 1020/10/09
          nominace na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO
21.     Schválení mimořádného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Divadlu                RK 1021/10/09
          Dagmar ve výši 25 000,-- Kč na účast na prestižním festivalu „Interrampa 2009“ 
          v Litvě
22.	Schválení mimořádného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému        RK 1022/10/09    
          sdružení Konvalinky ve výši 15 000,-- Kč na realizaci ochotnického divadla
23.	Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje          RK 1023/10/09
           na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009
24.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků                               RK 1024/10/09
           ve zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje – červenec 2009
25.	Výsledek veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkové organizace Územní  	      RK 1025/10/09
           zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
26.	Smlouva o partnerství v projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední              RK 1026/10/09
          škola Cheb „Učíme správně technické obory“
27. 	Smlouva o partnerství v projektu příspěvkové organizace Střední škola                        RK 1027/10/09
živnostenská Sokolov „Inovace vzdělávacího procesu“
28.	Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola 	      RK 1028/10/09
a praktická škola Karlovy Vary v projektu příspěvkové organizace Základní 
          škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, „Malotřídní škola nově a kvalitně“
29.     Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická     RK 1029/10/09
          a ekonomická Sokolov v projektu Akademie J. A. Komenského Sokolov s.r.o. 
          „Vývoj a zavádění e-learningových metod a programů výuky cizích jazyků a tvorba 
          kurzů pro zdokonalování jazykových znalostí studentů středních škol Karlovarského 
          kraje“
30.	  Smlouvy o partnerství v projektech příspěvkové organizace Gymnázium Cheb 	      RK 1030/10/09
          „Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace“ a „Podpora jazyků“
31.		Smlouvy o partnerství v projektech příspěvkové organizace Gymnázium Cheb            RK 1031/10/09
          „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ 
          a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“
32.    Souhlas s uzavřením Smlouvy o partnerství v projektech příspěvkové organizace         RK 1032/10/09
První české gymnázium v Karlových Varech „Vzdělávací středisko pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ a „Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků v Karlových Varech“        
 33.	Souhlas s uzavřením Smlouvy o partnerství v projektech příspěvkové organizace         RK 1033/10/09
           Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov „Vzdělávací středisko 
           pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ a „Další vzdělávání 
           pedagogických pracovníků v Sokolově“
 34.    Vyjádření k oznámení záměru „2 větrné elektrárny typu Vestas V90, kabelová             RK 1034/10/09
           přípojka na veřejnou síť, Vackovský kopec“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 
           Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 35a)  Dodatek č. 1 smlouvy o realizaci projektu: „Prezentace českého lázeňství v Belgii“      RK 1035/10/09
 35b)  Finanční příspěvek na zajištění akce  Den národnostních menšin Karlovarského kraje  RK 1036/10/09
 35c)	 Změna způsobu poskytování darů na proplácení regulačních poplatků v lékárnách       RK 1037/10/09
            schválených usnesením č. RK 808/08/09 ze dne 13.8.2009       
 35d)   Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v lékárnách             RK 1038/10/09
            s místem provozování na území Karlovarského kraje – září 2009


        











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

























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Jaroslava Borku
- PaedDr. Vratislava Emlera



B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 35 a)	Dodatek č. 1 smlouvy o realizaci projektu: „Prezentace českého lázeňství v Belgii“

bod č. 35 b)	Finanční příspěvek na zajištění akce Den národnostních menšin Karlovarského kraje

bod č. 35 c)	Změna způsobu poskytování darů na proplácení regulačních poplatků v lékárnách schválených usnesením č. RK 808/08/09 ze dne 13.8.2009

bod č. 35 d)	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje – září 2009



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.10.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1001/10/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.10.2009

Zodpovídá:	 Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení výsledku výběrového řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: „Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1002/10/09

- schvaluje výsledek výběrového řízení „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Cyklostezka Ohře“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 4, DS engineering PLUS, a.s., IČ 279 55 834, se sídlem ČSA 15, 253 01 Hostivice, s nabídkovou cenou 
396.478,-- Kč vč. DPH.

- schvaluje mandátní smlouvu v souvislosti s realizací stavby „Cyklostezka Ohře“ na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem 
a vítězem výběrového řízení společností DS engineering PLUS, a.s., IČ 279 55 834, se sídlem ČSA 15, 253 01 Hostivice, dle návrhu

- schvaluje uzavření mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti s vítězem výběrového řízení společností DS engineering PLUS, a.s., IČ 279 55 834, se sídlem ČSA 15, 253 01 Hostivice, s nabídkovou cenou 396.478,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt pro podání námitek k průběhu výběrového řízení

- pověřuje vedoucího Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podpisem mandátní smlouvy
Termín kontroly: 17.12.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace


3. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1003/10/09

- schvaluje vyloučení uchazečů
LAVERNA ROMANA  s.r.o.
	POLYPRESS s.r.o.
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ŽURNÁL MEDIA a.s., s nabídkovou cenou 8.000.000,- Kč včetně DPH.
Termín kontroly: 26.11.2009

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí kanceláře hejtmana


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1004/10/09

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 257/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením finančních prostředků ve výši 8.000.000,-- Kč do rozpočtu  Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Tyto prostředky byly převedeny na účet Karlovarského kraje na základě rozhodnutí jediného společníka společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, akciová společnost o vrácení peněžitého vkladu mimo základní kapitál. 

Rozpočtovou změnu č. 258/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši  ±  345.257,-- Kč z rezervy  Odboru ekonomického do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu předpokládaných nákladů spojených
se správou hraničních přechodů Aš a Hraničná 




Rozpočtovou změnu č. 259/2009
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 527.627,96 Kč do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou poskytnuty formou neinvestiční půjčky příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje na předfinancování realizace projektu Knedlík – Kloss - Knödl realizovaného v rámci Dispozičního fondu Cíle 3 - program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 260/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 600.000,-- Kč z rezervy Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu právních, konzultačních 
a analytických služeb

Rozpočtovou změnu č. 261/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 ve  výši 20.000.000,-- Kč, a to 19.260.043,-- Kč 
do rozpočtu Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje v souvislosti s úplatným nabytím nemovitostí – řadových domů včetně souvisejících pozemků v Karlových Varech – Tašovicích  do vlastnictví Karlovarského kraje pro potřeby Dětského domova Karlovy Vary a 739.957,-- Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje na financování potřebných úprav a vybavení pro tuto příspěvkovou organizaci

Rozpočtovou změnu č. 262/2009 
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.280,85 Kč z titulu vrácení neinvestiční účelové dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o vyúčtování finančních prostředků, které byly určeny na zajištění „Republikové soutěže – Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních – Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov“. 

Rozpočtovou změnu č. 263/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009 v celkové částce ± 241.350,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na zabezpečení výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v oboru automechanik, autoelektrikář a silniční doprava. 

Rozpočtovou změnu č. 264/2009 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 92.473,-- Kč na základě zvýšení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní školy, mateřské školy a praktické školy Karlovy Vary, Vančurova ul. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny této organizaci jako provozní příspěvek na dovybavení nových pedagogických center v Chebu a  Mariánských Lázních počítačovou technikou.

Rozpočtovou změnu č. 265/2009
- 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 75.238,-- Kč na zakázku „Publikace Proměny – Stavby pro volný čas“ na základě objednávky 
č. 285-248/08/VZ

Rozpočtovou změnu č. 266/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 405.860,-- Kč. Finanční částka ve výši 49.000,-- Kč je určena na spolufinancování 
8. konference „Dopravní infrastruktura, inteligentní informační a komunikační technologie – DPPGIS 2010“, částka ve výši 116.860,-- Kč na mimořádnou podporu Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. na konzultační činnost a dále 
na zpracování Aktualizace Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji částka 
ve výši 240.000,-- Kč .

Rozpočtovou změnu č. 267/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům v celkové výši ± 680.225,-- Kč. Jedná se o přerozdělení příspěvků obcím v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova - 2. kolo“ ve výši 430.225,-- Kč a dále změna charakteru poskytnutého příspěvku Obci Valy v rámci tohoto dotačního titulu z neinvestičních 
na investiční ve výši 250.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 268/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje z  neinvestičních na investiční v celkové částce ± 60.000,-- Kč.  Finanční prostředky jsou určeny z titulu rozdělení rozpočtových prostředků určených na obnovu památek 
a památkově hodnotných objektů pro Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
 na akci Kynžvart, areál státního zámku, kolový mlýn - zpracování projektu.

Rozpočtovou změnu č. 269/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 ve výši 900.000,-- Kč do Odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu spolufinancování investičních vodohospodářských akcí 

Rozpočtovou změnu č. 270/2009
- zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií (zůstatek rok 2008) do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve  výši 4.986.000,-- Kč z důvodu spolufinancování investičních vodohospodářských akcí

Termín kontroly: 5.11.2009

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


5. Dodatek č. 6 smlouvy o dílo na zpracování územně plánovací dokumentace „Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1005/10/09

- schvaluje uzavření Dodatku č. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 23.8.2002 pod ev. č. 45/02 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.3.2003, dodatku č. 2 ze dne 19.10.2004, dodatku č. 3 ze dne 27.10.2004, dodatku 
č. 4 ze dne 5.5.2005 a dodatku č. 5 ze dne 15.12.2006, na zpracování územně plánovací dokumentace „Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a Ing. arch. Pavlem Koubkem, UK-24, urbanistický atelier, ve znění dle návrhu
Termín kontroly: 5.11.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


6. Změna smluvních ujednání o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje uzavřených s dopravcem České dráhy, a.s.
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1006/10/09

- schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě ev. č.: 151/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem České dráhy, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě ev. č.: 205/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem České dráhy, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy ev. č.: 345/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem České dráhy, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č.: 345/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem České dráhy, a.s., po obdržení kladného rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o poskytnutí účelové dotace na úhradu prokazatelné ztráty, dle návrhu

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty 
ze závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem a odesláním žádosti na ministerstvo dopravy k poskytnutí účelové dotace 
ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě, dle návrhu
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


7. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Výběr realizátora aktivit projektu „Rozvoj péče 
o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1007/10/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku: Výběr realizátora aktivit projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Výběr realizátora aktivit projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen: Bc. Jana Pilařová   			náhradník: DiS. Petra Maněnová
člen: Věra Moderová                              	náhradník: Jana Karasová
člen: Ing. Irena Šteflová                          	náhradník: Ing. Radek Havlan
člen: Ing. Karel Brandtl                           	náhradník: Bc. Kristina Kašáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:
člen: Miloslav Čermák                        	náhradník: Hana Hozmanová 
člen: Ing. Jaroslav Bradáč                            	náhradník: MUDr. Pavel Štál 
člen: Ing. Zdeněk Berka                                náhradník: Josef Murčo 
člen: Mgr. Jaroslav Borka                          	náhradník: Mgr. Jiří Holan
člen: Mgr. Ellen Volavková                         	náhradník: Ing. Radomil Gold           
člen: Olga Dacková                                     	náhradník: DiS. Petra Maněnová
člen: Bc. Jana Pilařová                                 	náhradník: Jaroslava Šobrová
člen: Ing. Irena Šteflová                              	náhradník: Ing. Radek Havlan

Termín kontroly: únor 2010

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


8. Finanční příspěvek na zajištění akce Chřipková onemocnění a nová vlna pandemie (školení 
pro pracovníky terénních sociálních služeb)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1008/10/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku České asociaci pečovatelské služby, občanskému sdružení, na zajištění akce Chřipková onemocnění a nová vlna pandemie (školení pro pracovníky terénních sociálních služeb) 
ve výši 20.000,-- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


9. Finanční příspěvek městu Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1009/10/09

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku městu Chodov na zajištění pečovatelské služby v roce 2010 ve výši 200.000,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku městu Chodov na zajištění pečovatelské služby v roce 2010 ve výši 200.000,-- Kč
Termín kontroly: leden 2011

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


10. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Domov pro seniory Kynšperk – vybavení interiéru pavilonu B po celkové rekonstrukci“    

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1010/10/09

- schvaluje vyloučení nabídky č. 4, Josef Šebek INTEBO, Jílovská 320, za nesplnění kvalifikačních předpokladů a zadávacích podmínek dle § 56 zák. č. 137/2006 Sb.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Domov pro seniory Kynšperk – vybavení interiéru pavilonu B po celkové rekonstrukci“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Interier Říčany a.s., Uhelná 421, 251 01 Říčany s nabídkovou cenou 5.317.605,-- Kč včetně DPH

- pověřuje Ing. Václava Jakla, ředitele Sociálních služeb, příspěvkové organizace, podpisem kupní smlouvy s vítězem soutěže Interiér Říčany a.s., Uhelná 421, 251 01 Říčany, s nabídkovou cenou 5.317.605,-- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůty pro podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 5.11.2009
Zodpovídá:  Ing. Václav Jakl, ředitel Sociálních služeb, p. o.


11. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje –pozemkové parcely č. 1149/3 
a č. 1149/4 v k. ú. Vojtanov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1011/10/09

- souhlasí a doporučuje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1149/3 o výměře 3885 m2 
a pozemkové parcely č. 1149/4 o výměře 358 m2 v k. ú. a obci Vojtanov formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví kraje mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 
IČ 45797072 (jako převádějící na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví kraje a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 17.12.2009

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


12. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Horní Slavkov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Horní Slavkov do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1012/10/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést objekt č. p. 661 na pozemku p. č. st. 963, pozemek p. č. st. 963 o výměře 441 m2, vše v k. ú. Horní Slavkov 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt část pozemku p. č. 2533/42 o výměře cca 155 m2, pozemek p. č. 2533/43 o výměře 1103 m2, pozemek p. č. st. 2780 o výměře 55 m2, v k. ú. Horní Slavkov

Termín kontroly: 5.11.2009

Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel Dětského domova a mateřské školy Horní Slavkov, 
příspěvkové organizace
13. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – některé nemovitosti v areálu bývalého SOU lesnického v Abertamech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1013/10/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést následující nemovitosti:
- budovu č. p. 27 na pozemku p. č. st. 4, včetně pozemku p. č. st. 4 o výměře 757 m2
- budovu č. p. 28 na pozemku p. č. st. 6, včetně pozemku p. č. st. 6 o výměře 562 m2
- pozemek p. č. 167/1 o výměře 984 m2, včetně stavby garáží, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí
-	pozemek p. č. 280/8 o výměře 218 m2
vše v k. ú. a obci Abertamy 

Formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Abertamy, se sídlem Farní 2, 362 35 Abertamy, IČ 00254398 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje bezúplatně převést uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 9.11.2009, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Abertamy

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední odborné školy a středního odborného učiliště, 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


14. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt č. p. 16 na pozemku 
p. č. st. 239/2 v k. ú. Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1014/10/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č. p. 16 na pozemku p. č. st.239/2, pozemek 
p. č. st. 239/2 o výměře 760 m2, včetně garáže, vedlejších staveb a venkovních úprav, vše v k. ú. Toužim

Termín kontroly: 5.11.2009

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


15. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt č. p. 3025 na pozemku 
p. č. st. 1679 v k. ú. Jáchymov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1015/10/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č. p. 3025 na pozemku p. č. st. 1679, pozemku 
p. č. st. 1679 o výměře 96 m2, vše v k. ú. Jáchymov

Termín kontroly: 17.12.2009

Zodpovídá:	Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvkové organizace


16. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – objekt č. p. 632 na pozemku 
p. č. st. 1720 v k. ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1016/10/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č. p. 632 na pozemku p. č. st. 1720, pozemek 
p. č. st. 1720 o výměře 424 m2, pozemek p. č. 6850 o výměře 437 m2, vše v k. ú. Kraslice

Termín kontroly: 5.11.2009

Zodpovídá:	Mgr. Hana Jandíková, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace


17. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 724/3 
v k. ú. Dolní Rychnov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1017/10/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 724/3 o výměře 171 m2 
v k. ú. a obci Dolní Rychnov formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) 
a společností MONTSTAV CZ s.r.o., se sídlem Dolní Rychnov, Bergmanova 537, PSČ 356 04, 
IČ 45348821, zastoupenou Ing. Karlem Šafnerem, jednatelem společnosti (jako kupující na straně druhé), 
za cenu 100,-- Kč/m2, tj. 17.100,-- Kč + 2.100,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 
19.200,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto parcelu 
na své úřední desce, tj. do 9.11.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti MONTSTAV CZ s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

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

Termín kontroly: 17.12.2009

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


18. Souhlas s pokácením 6 ks stromů na pozemkové parcele č. 78/10 v k. ú. Sokolov, ISŠTE Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1018/10/09

- souhlasí s pokácením 6 ks stromů dle dendrologického posouzení k Projektu revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – na pozemkové parcele ve vlastnictví Karlovarského kraje p. p. č. 78/10, 
v k. ú. Sokolov, obec Sokolov z důvodu plánované výstavby

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí o povolení kácení

Termín kontroly: 17.12.2009

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


19.  Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1019/10/09

- bere na vědomí níže uvedené termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2010:
měsíc			RADA		   ZASTUPITELSTVO
LEDEN			  7.,  28.		21.
ÚNOR		  	11.,  25.		-
BŘEZEN		 	  4.,  18.		11.
DUBEN		   	  1.,  22.		15.
KVĚTEN			  6.,  20.		-
ČERVEN	 	  	  3.,  24.		17.
ČERVENEC	  	  8.,  22.		-
SRPEN			12.			-
ZÁŘÍ		  	  2.,  23.		16.
ŘÍJEN		  	  7.,  21.		-
LISTOPAD		11.,  25.		-
PROSINEC	  	  2.,  16.		  9.

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


20. „Hornická a kulturní krajina Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge“ – záměr nominace 
na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1020/10/09

- projednala materiál nazvaný „Hornický region západní Krušnohoří - kulturní krajina UNESCO“ zpracovaný skupinou pro přípravu sdružení hornických obcí vedenou Ing. Petrem Bohdálkem, místostarostou města Jáchymov	

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyslovení podpory Karlovarského kraje záměru prosadit nominaci „Hornické a kulturní krajiny Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge“ k zápisu 
na Seznam světového dědictví UNESCO včetně podpory aktivit s tímto záměrem spojených
Termín kontroly: 26.11.2009

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


21. Schválení mimořádného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Divadlu Dagmar ve výši 25 000,-- Kč na účast na prestižním festivalu „Interrampa 2009“ v Litvě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1021/10/09

- schvaluje přidělení mimořádného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Divadlu Dagmar ve výši 25 000,-- Kč na účast na prestižním festivalu „Interrampa 2009“ v Litvě

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat smlouvu o poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 3.12.2009

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


22. Schválení mimořádného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Konvalinky ve výši 15 000,-- Kč na realizaci ochotnického divadla

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1022/10/09

- schvaluje přidělení mimořádného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Konvalinky ve výši 15 000,- Kč na realizaci ochotnického divadla

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat smlouvu o poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 3.12.2009

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


23. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1023/10/09

- schvaluje výjimky z ust. čl. IV. odst. 7 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009 pro příjemce, kteří se nedostavili k podpisu smlouvy do třiceti dnů ode dne, kdy obdrželi písemnou výzvu k jejímu podpisu, 
a to v tom smyslu, že dané smlouvy budou podepsány nejpozději do 5.10.2009: 

Žadatel č.
Název projektu
1. Město Sokolov
Sokolov, Kapucínský klášter, Komenského 77- oprava 3 soch světců
2. Náš region, o.s.



Drobné památky v krajině našeho regionu - křížky, pomníky, torza pomníků, artefakty (Teplá, Mrázov, Otročín, Brť, Poseč, Ovesné Kladruby, Horní Kramolín, Chodov) - záchrana, obnova a evidence drobných krajinných památek
3. Jaroslav a Jana     
    Kučerovi
Loket, T.G.Masaryka 30/40 - výměna 5 kusů oken, oprava přední fasády 
4. Karel a Dagmar    
    Smolíkovi
Loket čp. 126 - výroba a montáž oken
5. Irena Loosová
Hřebeny, hrad Hartenberg - realizační práce
6. Město Bochov
Bochov, Mariánský sloup - restaurování Mariánského sloupu
7. František 
a Monika Gregušovi
Teplá, bývalý měšťanský pivovar č.p. 213- dokončení (uzavření) opravy střechy
8. Jana Jirásková
Brložec č.p. 28 - oprava stropní konstrukce, okenních a dveřních výplní obytné části
Termín kontroly: 26.11.2009

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1024/10/09

- 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 červenec 2009 v nestátních zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Karlovarským krajem:
- Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary 360 01
- Léčebna dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek 362 21

- 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 01
- Léčebna dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek 362 21

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


25. Výsledek veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1025/10/09

- bere na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších přepisů, u příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje s předmětem kontroly „Kontrola použití finančních prostředků v rámci hospodaření příspěvkové organizace“ za období 
od 01.10.2007 do 30.04.2009, č. j. 182/KN/09
- ukládá MUDr. Berenice Podzemské, uvolněné člence zastupitelstva, vypracovat návrh opatření plynoucích z výsledků kontroly a předložit jej do Rady Karlovarského kraje
Termín kontroly: duben 2010

Zodpovídá: MUDr. Berenika Podzemská, uvolněná členka zastupitelstva


26. Smlouva o partnerství v projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Učíme správně technické obory“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1026/10/09

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Učíme správně technické obory“ mezi touto příspěvkovou organizací a občanským sdružením STUDNICE
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Ing. Jan Kot, ředitel příspěvkové organizace


27. Smlouva o partnerství v projektu příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov „Inovace vzdělávacího procesu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1027/10/09

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov „Inovace vzdělávacího procesu“ mezi touto příspěvkovou organizací a příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace


28. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary v projektu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, „Malotřídní škola nově a kvalitně“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1028/10/09

- bere na vědomí partnerství příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary v projektu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, „Malotřídní škola nově a kvalitně“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství v uvedeném projektu mezi příspěvkovými organizacemi Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary a Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb 

Termín kontroly: 26.11.2009

Zodpovídá: Mgr. Martina Kheilová, ředitelka příspěvkové organizace


29. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v projektu Akademie J. A. Komenského Sokolov s.r.o. „Vývoj a zavádění e-learningových metod a programů výuky cizích jazyků a tvorba kurzů pro zdokonalování jazykových znalostí studentů středních škol Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1029/10/09

- bere na vědomí partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v projektu Akademie J. A. Komenského Sokolov s.r.o. „Vývoj a zavádění e-learningových metod 
a programů výuky cizích jazyků a tvorba kurzů pro zdokonalování jazykových znalostí studentů středních škol Karlovarského kraje“ 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství v uvedeném projektu mezi Akademií J. A. Komenského Sokolov s.r.o. a příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


30. Smlouvy o partnerství v projektech příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace“ a „Podpora jazyků“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1030/10/09

- souhlasí s uzavřením smluv o partnerství v projektech příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace“ a „Podpora jazyků“ mezi touto příspěvkovou organizací 
a příspěvkovými organizacemi První české gymnázium v Karlových Varech, Gymnázium Sokolov, Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Gymnázium Ostrov
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: RNDr. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace
                     

31.	 Smlouvy o partnerství v projektech příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1031/10/09

- souhlasí s uzavřením smluv o partnerství v projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ mezi touto příspěvkovou organizací 
a příspěvkovými organizacemi Integrovaná střední škola Cheb a Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o.

- souhlasí s uzavřením smluv o partnerství v projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“ mezi touto příspěvkovou organizací a příspěvkovými organizacemi Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Gymnázium a střední odborná škola Aš, Integrovaná střední škola Cheb a Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o.
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: RNDr. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace
                     

32. Souhlas s uzavřením Smlouvy o partnerství v projektech příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1032/10/09

- souhlasí s uzavřením smluv o partnerství v projektu příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ mezi touto příspěvkovou organizací a příspěvkovými organizacemi Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary a Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o.

- souhlasí s uzavřením smluv o partnerství v projektu příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ mezi touto příspěvkovou organizací a příspěvkovými organizacemi Střední odborná škola pedagogická, gymnázium 
a vyšší odborná škola Karlovy Vary, Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary, Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, Střední odborné učiliště Toužim, Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, Základní škola praktická Žlutice, Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov a Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o. 
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace


33. Souhlas s uzavřením Smlouvy o partnerství v projektech příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1033/10/09

- souhlasí s uzavřením smluv o partnerství v projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ mezi touto příspěvkovou organizací a příspěvkovými organizacemi Gymnázium Sokolov 
a Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o.

- souhlasí s uzavřením smluv o partnerství v projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ mezi touto příspěvkovou organizací a příspěvkovými organizacemi Gymnázium Sokolov, Střední průmyslová škola Loket, Gymnázium a obchodní akademie Chodov a Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o. 
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


34. Vyjádření k oznámení záměru „2 větrné elektrárny typu Vestas V90, kabelová přípojka 
na veřejnou síť, Vackovský kopec“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1034/10/09

- projednala oznámení záměru „2 větrné elektrárny typu Vestas V90, kabelová přípojka na veřejnou síť, Vackovský kopec“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj požaduje další posouzení záměru „2 větrné elektrárny typu Vestas V90, kabelová přípojka na veřejnou síť, Vackovský kopec“ dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vzhledem k absenci zhodnocení vlivů záměru na přírodní park Kamenné vrchy, k absenci řádného zhodnocení potencionálního přeshraničního vlivu záměru, k absenci hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz, k absenci biologického průzkumu a vzhledem k tomu, že dle vyjádření příslušného stavebního úřadu není záměr uveden v územním plánu města Plesná, požadujeme zpracovat dokumentaci s důrazem na posouzení stavby větrných elektráren z hlediska výše uvedených aspektů. 

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



35 a) Dodatek č. 1 smlouvy o realizaci projektu: „Prezentace českého lázeňství v Belgii“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1035/10/09

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o realizaci projektu: „Prezentace českého lázeňství v Belgii“

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

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje jeho podpisem
Termín kontroly: leden 2010
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřen k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
                      a cestovního ruchu


35 b) Finanční příspěvek na zajištění akce Den národnostních menšin Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1036/10/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku Obci Slovákov ČR, region Karlovy Vary na zajištění akce Den národnostních menšin Karlovarského kraje ve výši 60.000,-- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku 
Termín kontroly: leden 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


35 c) Změna způsobu poskytování darů na proplácení regulačních poplatků v lékárnách schválených usnesením č. RK 808/08/09 ze dne 13.8.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1037/10/09

- souhlasí se změnou způsobu poskytování darů na proplácení uhrazených regulačních poplatků v lékárnách, který byl schválen usnesením č. RK 808/08/09 dne 13.8.2009
Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


35 d) Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje – září 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1038/10/09

- bere na vědomí informaci o žádostech o úhradu 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 září 2009 v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje

- schvaluje ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních darů v konkrétní výši a konkrétním pojištěncům uvedeným v návrhu k tomuto usnesení 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, a to výlučně na kompenzaci nákladů za uhrazené regulační poplatky v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 




