Usnesení z 57. jednání RKK dne 5.11.2009
5.11.2009		Strana 1 (celkem 3)
K a r l o v a r s k ý  k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 57. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 5. listopadu 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 10:35 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil (do 10:05 hodin), p. Čermák 
(do 10:20 hodin), Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská, 
PaedDr. Emler (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 
Omluveni:	Ing. Bradáč
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1.    Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.11.2009		RK 1095/11/09
2.	Výzva č. 42 MV ČR v rámci Operačního programu lidské zdroje 			RK 1096/11/09
a zaměstnanost	
3.	Rozpočtové změny								RK 1097/11/09
4.	Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 		RK 1098/11/09
od 1.1.2009 do 30.9.2009
5.	Dodatky ke smlouvám o zřízení a vedení běžného účtu				RK 1099/11/09
6.	Schválení opravených finančních plánů na rok 2009 a nařízení odvodu 		RK 1100/11/09
neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v oblasti sociální
7.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 1101/11/09
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace 
Krajské muzeum Karlovarského kraje
8.	Schválení výsledku zadávacího řízení „Zpracování projektové dokumentace 	RK 1102/11/09
k územnímu řízení v rámci projektu Univerzitní kampus a Záchranný kruh“
9.	Projekt Dopravní terminál Sokolov – schválení Příkazní smlouvy			RK 1103/11/09
10.	Projekt Karlovarská karta – vyhlášení soutěže o název pro „Karlovarskou 		RK 1104/11/09
kartu“
11.	Změna smluvních ujednání o závazku veřejné služby v drážní dopravě 		RK 1105/11/09
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 
kraje
12.	Stanovení a plnění ukazatelů kvality poskytovaných služeb ve veřejné 		RK 1106/11/09
linkové dopravě
13.	7. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 		RK 1107/11/09
dopravní 	obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“
14.	Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní 		RK 1108/11/09
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010
15.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemních smluv		RK 1109/11/09
16.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 1110/11/09
„Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ 
v Nejdku“    
17.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 	RK 1111/11/09
„SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
18.  	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění telekomunikačního 	RK 1112/11/09
řešení pro Krajský úřad Karlovarského kraje“
- 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
19. 	Uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přeložení 	RK 1113/11/09
komunikačního zařízení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
do pozemku p.č. 3768/2 v k.ú. Hranice u Aše
20.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkovou 	staženo
parcelu č. 19/7, stavební parcelu č. st. 54 se stavbou bývalého včelína, vše 
v k.ú. Dolní Dvory
21.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 	RK 1114/11/09
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
22.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského 		RK 1115/11/09
kraje – stavby vypouštěcí věže pro potřeby Městského muzea Františkovy 
Lázně – Přírodovědné pracoviště SOOS
23.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		RK 1116/11/09
příspěvkovým organizacím
24.	Žádost Města Mariánské Lázně o stanovisko k záměru vedení části 		RK 1117/11/09
cyklomagistrály přes pozemek p.č. 89/2 ve vlastnictví Karlovarského 
kraje v k.ú. Úšovice
25.	Plán veletrhů a prezentací Karlovarského kraje na rok 2010			RK 1118/11/09
26.	Dodatek č. 1 smlouvy o dílo v rámci projektu „Prezentace kulturního 		RK 1119/11/09
dědictví kraje“
27.	Žádost o finanční příspěvek na nákup ventilační techniky pro Karlovarskou 	RK 1120/11/09
krajskou nemocnici a.s. 
28.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 1121/11/09
nemocnice a.s.
29.	Návrh opatření plynoucí z výsledků veřejnosprávní kontroly 			RK 1122/11/09
Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

30.	a) Snížení kapacity Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 		RK 1123/11/09
     příspěvková organizace
b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/108, 	RK 1124/11/09
   	 527/130, 527/33, k.ú. Dvory, smlouva o provedení inženýrských sítí 
    a přípojek na p.p.č. 527/108, 527/130, 527/33, k.ú. Dvory ve prospěch 
    ČR – Úřadu práce v Karlových Varech
c) Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v lékárnách 	RK 1125/11/09
    s místem provozování na území Karlovarského kraje – říjen 2009





d) Řešení havarijního stavu rentgenu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. 	staženo
     – Nemocnici v Karlových Varech
e) Názvy nových muzeí Karlovarského kraje v Chebu, Sokolově a Karlových 	RK 1126/11/09
     Varech












       PaedDr. Josef Novotný v. r.		 	          Ing. Eva Valjentová v. r.
                      hejtman						ověřovatel
Karlovarského kraje
































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Evu Valjentovou
- Miloslava Čermáka



B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 30a)	- Snížení kapacity Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace
bod č. 30b)	- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/108, 527/130, 527/33, k.ú. Dvory, smlouva o provedení inženýrských sítí a přípojek na p.p.č. 527/108, 527/130, 527/33, k.ú. Dvory ve prospěch ČR – Úřadu práce v Karlových Varech
bod č. 30c)	- Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje – říjen 2009
bod č. 30d)	- Řešení havarijního stavu rentgenu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. – Nemocnici v Karlových Varech
bod č. 30e)	- Názvy nových muzeí Karlovarského kraje v Chebu, Sokolově a Karlových Varech

Staženo v rámci jednání:
bod č. 20)	- Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkovou parcelu č. 19/7, stavební parcelu č. st. 54 se stavbou bývalého včelína, vše v k.ú. Dolní Dvory
bod č. 30d)	- Řešení havarijního stavu rentgenu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. – Nemocnici v Karlových Varech



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.11.2009  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1095/11/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.11.2009 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



2. Výzva č. 42 MV ČR v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1096/11/09

- souhlasí 
s projektovým záměrem „Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji“
se zařazením projektu „Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
s realizací projektu „Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
s vlastním spolufinancováním projektu „Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji“ ve výši 
max. 3.000.000,- Kč, tj. 15% celkových uznatelných nákladů projektu

- ukládá řediteli krajského úřadu

	zajistit vypracování a podání žádosti o finanční podporu projektu „Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

zajistit realizaci projektu „Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

- pověřuje 
ředitele krajského úřadu k úpravě žádosti o financování projektu „Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji“ dle případných požadavků Ministerstva vnitra ČR
hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu „Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 17.12.2009

Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu 



3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1097/11/09

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 299/2009
- změna charakteru rozpočtových prostředků ve výši 96.000,-- Kč z investičních na neinvestiční 
v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, projekt eGovernment v obcích, spolufinancování projektů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osa 2, oblast podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě. Cílem je vybudování přístupových míst 
pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřizování a rozvoj kontaktních míst veřejné správy, zapojování místních pracovišť – Czech POINT (přehled obcí, u kterých dochází ke změně 
je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 300/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 327.038,-- Kč z rezervy  Odboru ekonomického do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu nákladů spojených se správou hraničních přechodů Aš a Hraničná 

Rozpočtovou změnu č. 301/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 103.000,-- Kč z rezervy  Odboru ekonomického do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na projekt Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“ příspěvkové organizaci Města Cheb – Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb

Rozpočtovou změnu č. 302/2009
- přesun rozpočtových prostředků  v rámci Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 90.000,-- Kč pro TJ Baník Sokolov jako ocenění hejtmana Karlovarského kraje za získání mistrovského titulu v 1. lize mužů ve vzpírání

Rozpočtovou změnu č. 303/2009
- přesun rozpočtových prostředků  v rámci Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 60.000,-- Kč pro Josefa Váňu jako ocenění hejtmana Karlovarského kraje za vítězství 
ve 119. ročníku Velké pardubické steeplechase

Rozpočtovou změnu č. 304/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 330.000,-- Kč v kapitole příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná 
se o přesun finančních prostředků jednotlivým příjemcům, a to v částce ± 50.000,-- Kč z neinvestičních na investiční, a v částce 280.000,-- Kč neinvestičních v rámci této kapitoly. Finanční prostředky budou poskytnuty z prostředků určených na obnovu památek a památkově hodnotných objektů pro jednotlivé subjekty (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 305/2009
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 40.000,-- Kč. Neinvestiční prostředky jsou určeny pro občanské sdružení Divadlo Dagmar na účast na prestižním festivalu „Interrampa 2009“ v Litvě v částce 25.000,-- Kč 
a pro občanské sdružení Konvalinka na realizaci ochotnického divadla v částce 15.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 306/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky určené na financování „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2009“. Finanční prostředky budou ponechány na rezervě Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje k dalšímu přerozdělení.

Rozpočtovou změnu č. 307/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 229.473,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství jako neinvestiční příspěvky na úhradu evaluačního nástroje – testy VEKTOR (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 308/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 ve  výši 1.500.000,-- Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a jejich převod do Fondu vodohospodářských havárií z důvodu financování projektu nakládání s odpady v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 309/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 300.000,-- 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. 310/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční ve výši ± 45.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na nákup triptychu od MgA. Lenky Sárové Malíské pro účely doplnění interiéru Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Rozpočtovou změnu č. 311/2009
- zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií (zůstatek z roku 2008) ve výši 
2.320.500,-- Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu financování projektu „Koncesní projekt na realizaci akce regionální integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji – zredukovaný projekt“, na základě smlouvy 
o dílo ev.č. VZ 042/2009

Rozpočtovou změnu č. 312/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.251.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování „II. etapy pokračování rozvojového programu Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného územně samosprávnými celky („Hustota“) a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti územních samosprávných celků („Specifika“) na rok 2009“ pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy 
a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Termín kontroly: 3.12.2009

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



4. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2009 do 30.9.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1098/11/09

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1-9/2009

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



5. Dodatky ke smlouvám o zřízení a vedení běžného účtu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1099/11/09

- schvaluje dodatky č. 2 ke smlouvám o zřízení a vedení běžného účtu s Raiffeisenbank a.s. (smlouvy 
o úročení zůstatků na běžném účtu)

Termín kontroly: 7.1.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru






6. Schválení opravených finančních plánů na rok 2009 a nařízení odvodu neinvestičních příspěvků 
pro příspěvkové organizace v oblasti sociální

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1100/11/09

- schvaluje opravené finanční plány příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí na rok 2009 s celkovým výsledkem hospodaření 4.472.370,-- Kč  (viz tab. 1 důvodové zprávy)

- schvaluje snížení provozního příspěvku pro rok 2009 v celkové výši 19.500.000,-- Kč pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí (viz tab. 2 důvodové zprávy)

- ukládá příspěvkovým organizacím v oblasti sociální odvést částku 19.500.000,-- Kč do rozpočtu zřizovatele (viz tab. 2 důvodové zprávy)

Termín kontroly: 17.12.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1101/11/09

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 522.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 522.000,-- Kč na akce uvedené v důvodové zprávě 

Zodpovídá: PhDr. Eva Dittertová, ředitelka příspěvkové organizace



8. Schválení výsledku zadávacího řízení „Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení v rámci projektu Univerzitní kampus a Záchranný kruh“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1102/11/09

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na projekt Univerzitní kampus a Záchranný kruh“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Ing. arch. M. Míky – MARKANT s nabídkovou cenou 1.843.072,- Kč včetně DPH.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže Ing. arch. 
M. Míkou – MARKANT s nabídkovou cenou 1.843.072,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

Termín kontroly: 17.12.2009

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


9. Projekt Dopravní terminál Sokolov – schválení Příkazní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1103/11/09

- schvaluje Příkazní smlouvu mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. v souvislosti s realizací projektu Dopravní terminál Sokolov 
dle návrhu 

- pověřuje hejtmana kraje podpisem Příkazní smlouvy v souvislosti s realizací projektu Dopravní terminál Sokolov

Termín kontroly: 28.1.2010 

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



10. Projekt Karlovarská karta – vyhlášení soutěže o název pro „Karlovarskou kartu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1104/11/09

- schvaluje vyhlášení soutěže o název pro bezkontaktní čipovou kartu, která bude v rámci projektu Karlovarská karta využívána jako elektronická jízdenka  

- schvaluje výši finanční odměny 10.000,- Kč pro vítěze soutěže

Termín kontroly: 28.1.2010 

Zodpovídá:   Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana



11. Změna smluvních ujednání o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1105/11/09

- schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě ev.č.: 204/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem VIAMONT a.s. dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě ev.č.: 291/2005 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem VIAMONT a.s. dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy ev.č.: 366/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem VIAMONT a.s. dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č.: 336/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní trolejbusové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. dle návrhu

Termín kontroly: 3.12.2009

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



12. Stanovení a plnění ukazatelů kvality poskytovaných služeb ve veřejné linkové dopravě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1106/11/09

- schvaluje stanovení a plnění ukazatelů kvality poskytovaných služeb ve veřejné linkové dopravě jako nedílné součásti smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě zajišťující základní dopravní obslužnost územního obvodu Karlovarského kraje dle návrhu

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství zapracovat stanovení a plnění ukazatelů kvality poskytovaných služeb ve veřejné linkové dopravě do smluvního ujednání s dopravci zajišťující základní dopravní obslužnost územního obvodu Karlovarského kraje dle návrhu 

Termín kontroly: 17.12.2009

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



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1107/11/09

- schvaluje 7. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“ dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 7. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“ dle návrhu

Termín kontroly: 28.1.2010

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



14. Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1108/11/09

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“ dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“ dle návrhu

Termín kontroly: 28.1.2010

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



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1109/11/09

- souhlasí s uzavřením smluv o podnájmu nebytových prostor mezi společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. a Ing. Janem Tutokym, podnikající fyzickou osobou a obchodní společností 2T spol. s r.o. 
dle návrhu

Termín kontroly:  3.12.2009

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.



16. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“    

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1110/11/09

- schvaluje vyloučení uchazeče Kastos s.r.o., Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary z hodnocení 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje vyhodnocení nabídek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“ s nejvhodnější nabídkou THERMIA – BAU a.s., Česká 1, 360 01 Karlovy Vary  

- pověřuje JUDr. Zuzanu Blažkovou, ředitelku Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace uzavřít s THERMIA – BAU a.s., Česká 1, 360 01 Karlovy Vary, Smlouvu 
o dílo na veřejnou zakázku „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku“
 
Termín kontroly: 28.1.2010

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



17. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1111/11/09

- souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace 
dle návrhu 

- ukládá předložit návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 11.2.2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



18. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění telekomunikačního řešení 
pro Krajský úřad Karlovarského kraje“
- 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  1112/11/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zajištění telekomunikačního řešení 
pro Krajský úřad Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění telekomunikačního řešení pro Krajský úřad Karlovarského kraje“

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

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen:  Ing. Irena Šteflová, odbor investic a GS		- náhradník:  Ing. Radek Havlan
- člen:  Ing. Jozef Leško, odbor vnitřních záležitostí	- náhradník:  Bc. Miroslav Očenášek 
- člen:  Ing. Václav Živný, zastupitel kraje		- náhradník:  Josef Murčo, zastupitel kraje

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen:  Mgr. Jaroslav Borka				- náhradník:  Ing. Václav Živný
- člen:  Mgr. Martin Havel				- náhradník:  Ing. Petr Navrátil
- člen:  Josef Murčo					- náhradník:  Miloslav Čermák
- člen:  PaedDr. Vratislav Emler				- náhradník:  Ing. Radek Havlan
- člen:  Bc. Miroslav Očenášek				- náhradník:  Ing. Jozef Leško

Termín kontroly: 11.2.2010

Zodpovídá: Ing. Jozef Leško, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí



19.  Uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přeložení komunikačního zařízení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., do pozemku p.č. 3768/2 v k.ú. Hranice 
u Aše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1113/11/09

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Silnice II/217 obchvat Hranice - Ebmath“, jejímž předmětem je závazek k umístění komunikačního zařízení 
pod označením „SO 402 – Přeložka sdělovacích vedení Telefonica O2 v km 2,025“ pod budoucí silnicí II/217 do části pozemkové parcely č. 3768/2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem 
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336, zastoupenou na základě Pověření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., JUDr. Petruší Srpovou (jako budoucí oprávněný 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí povinný na straně druhé)

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

Termín kontroly:  17.12.2009

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



20. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkovou parcelu č. 19/7, stavební parcelu č. st. 54 se stavbou bývalého včelína, vše v k.ú. Dolní Dvory

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.



21. 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  1114/11/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 352 v k.ú. Skalka u Chebu, silnice 
č. III/21320 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu  č. 340-585/2006 
ze dne 30.10.2006 (umístění inženýrských sítí – Vodovod Skalka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 328/05/04 ze dne 12.5.2004

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 596/1 v k.ú. Lipová u Chebu, silnice 
č. III/21410 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 313-56/2008 
ze dne 3.12.2008 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 210/2 v k.ú. Loket, silnice č. II/212 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1030-1392/2007 ze dne 28.2.2007 (umístění inženýrských sítí – kabel vNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 516/06/09 ze dne  4.6.2009

- 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:  17.12.2009

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



22. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – stavby vypouštěcí věže pro potřeby Městského muzea Františkovy Lázně – Přírodovědné pracoviště SOOS

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1115/11/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést stavbu vypouštěcí věže, která není evidována v katastru nemovitostí, potřeby Stanice pro záchranu živočichů Městského muzea Františkovy Lázně – Přírodovědné pracoviště SOOS, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako dárce na straně jedné) a Městem Františkovy Lázně, zastoupeným příspěvkovou organizací Městské muzeum Františkovy Lázně (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje bezúplatně převést uvedenou nemovitost na své úřední desce, tj. do 7.12.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Františkovy Lázně

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

Termín kontroly:  17.12.2009

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



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1116/11/09

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného v příloze

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

Termín kontroly: 11.2.2010

Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací: Ing. Václav Jakl; Ing. Jiří Rezek; MUDr. Ivo Tukinski; Mgr. Hana Jand￭kov￡Hana Jandíková; Ing. Hana Motyčková; Ing. Jiří Houtke; Ing. Lenka Kalčicová; 
Ing. Josef Svoboda



24. Žádost Města Mariánské Lázně o stanovisko k záměru vedení části cyklomagistrály přes pozemek p.č. 89/2 ve vlastnictví Karlovarského kraje v k.ú. Úšovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1117/11/09

- schvaluje zamítnutí záměru Města Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155/3, 353 01  Mariánské Lázně, IČ 00 25 40 61, vést část Cyklomagistrály Mariánské Lázně v délce 75 m přes pozemek p.č. 89/2 
ve vlastnictví Karlovarského kraje, k.ú. Úšovice

Termín kontroly: 17.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Ivana Dudarcová, ředitelka Dětského domova Mariánské Lázně, p.o.



25. Plán veletrhů a prezentací Karlovarského kraje na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1118/11/09

- souhlasí s předloženým návrhem Plánu veletrhů a prezentací Karlovarského kraje na rok 2010 

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



26. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo v rámci projektu „Prezentace kulturního dědictví kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1119/11/09

- souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo v rámci projektu „Prezentace kulturního dědictví kraje“ s připomínkou uvedenou v zápise

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Termín kontroly: 17.12.2009

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




27. Žádost o finanční příspěvek na nákup ventilační techniky pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1120/11/09

- souhlasí s použitím částky 3.000.000,-- Kč z Krizového účtu Karlovarského kraje na pořízení 4 ks ventilační techniky pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. 

- bere na vědomí poskytnutí dotace ve výši 3.000.000,-- Kč z Krizového účtu Karlovarského kraje 
pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na pořízení těchto ventilátorů

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí neinvestiční účelově vázané dotace ve výši 3.000.000,-- Kč z Krizového účtu Karlovarského kraje pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na nákup 4 kusů ventilační techniky

jako jediný akcionář 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. pořízení 4 ks ventilační techniky, a to v nejkratším možném termínu (formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona o veřejných zakázkách)

Termín kontroly: 4.3.2010 

Zodpovídá: 	Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.



28. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1121/11/09

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

- bere na vědomí informaci o personální situaci a proběhlých rekonstrukcích na oddělení interny Nemocnice v Sokolově  

- bere na vědomí informaci o navýšení mezd u vybrané skupiny sesterského a lékařského personálu

- bere na vědomí informaci o zvýšení mezd u sester a porodních asistentek

- bere na vědomí informaci o připojení se Karlovarské krajské nemocnice a.s. k náhradě škody v rámci probíhajícího trestního řízení proti obžalovaným Mgr. Hanzlovi a Ing. Keřkovi

- bere na vědomí informaci o odložení konání plesu nemocnice

- bere na vědomí informaci o přijetí nového zaměstnance do funkce tiskového mluvčího Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- bere na vědomí informaci o činnosti soukromé lékárny v areálu nemocnice v Sokolově 

- bere na vědomí informaci o ukončení správního řízení ze strany Krajské hygienické stanice v Karlových Varech ve věci překročení limitů pro výskyt bakterie legionely v rozvodech Nemocnice v Karlových Varech

- bere na vědomí informaci o schválení záměru spolupráce Karlovarské krajské nemocnice a.s. s vysokými školami s cílem zajištění stáží studentů lékařské fakulty v rámci Karlovarské krajské nemocnice a.s. (u lékařů) a u sester zřízení detašovaného pracoviště ZČU v Plzni a projektu specializačního vzdělávání v rámci Karlovarského kraje

- bere na vědomí informaci o probíhajícím jednání s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, která projevila zájem zřídit v nemocnici v Sokolově cévní ambulanci

- bere na vědomí informaci o plnění harmonogramu akce ROP 141

- bere na vědomí informaci k probíhajícímu kolektivnímu vyjednávání

- bere na vědomí informaci o možnosti čerpání peněz z Norských fondů – rekonstrukce, lidské zdroje

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

Zodpovídá: 	Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel a předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.



29. Návrh opatření plynoucí z výsledků veřejnosprávní kontroly Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1122/11/09

- ukládá MUDr. Ivo Tukinskému, řediteli Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, na základě výsledků veřejnosprávní kontroly vypracovat návrhy na organizační opatření Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, v souladu se všemi právními předpisy, a to v termínu do 15.12.2009

- doporučuje řediteli krajského úřadu provést v roce 2010 následnou veřejnosprávní kontrolu u Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Termín kontroly: 3.6.2010 

Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví



30a) Snížení kapacity Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1123/11/09

- schvaluje snížení kapacity Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace 
ze stávajícího počtu 108 lůžek na 85 lůžek a od 1.1.2010 snížení kapacity na 73 lůžek

Termín kontroly:  11.2.2010

Zodpovídá: Mgr. Hana Marešová, ředitelka Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, p.o.



30b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/108, 527/130, 527/33, 
k.ú. Dvory, smlouva o provedení inženýrských sítí a přípojek na p.p.č. 527/108, 527/130, 527/33, k.ú. Dvory ve prospěch ČR – Úřadu práce v Karlových Varech
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1124/11/09

- schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 527/108, 527/130, 527/33, k.ú. Dvory, které jsou 
ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, a na kterých bude umístěna kabelová přípojka NN, přípojka STL plynu a kabel veřejného osvětlení, a to za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem

- souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 527/108, 527/130, 527/33, k.ú. Dvory, mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem pozemku) a ČR – Úřadem práce v Karlových Varech (jako stavebníkem)

- souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení kabelové přípojky NN, přípojky STL plynu a kabelu veřejného osvětlení na p.p.č. 527/108, 527/130, 527/33, k.ú. Dvory mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem pozemku) a ČR – Úřadem práce v Karlových Varech (jako stavebníkem)

- pověřuje vedoucího Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/108, 527/130, 527/33, k.ú. Dvory a smlouvy o provedení inženýrských sítí a přípojek na 527/108, 527/130, 527/33, k.ú. Dvory

Termín kontroly:  28.1.2010 

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



30c) Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje – říjen 2009 
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1125/11/09

- 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 říjen 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

- bere na vědomí informaci o vrácených finančních darech na 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

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví



30d) Řešení havarijního stavu rentgenu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. – Nemocnici v Karlových Varech 
 
Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.



30e) Názvy nových muzeí Karlovarského kraje v Chebu, Sokolově a Karlových Varech 
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1126/11/09

- projednala navrhované názvy nově zřizovaných příspěvkových organizací Karlovarského kraje, muzea v Chebu, Sokolově a Karlových Varech 

- souhlasí se zněním:

		Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
		Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
		Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Termín kontroly: 28.1.2010

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


