Usnesení ze 64. jednání RKK dne 17.12.2009
17.12.2009		Strana 1 (celkem 36)
K a r l o v a r s k ý  k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

ze 64. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 17. prosince 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:15 do 11:46 hodin 
	

Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	MUDr. Larva
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu 
Přizváni:		Bc. Lokajíček, Ing. Správková, Mgr. Šperglová
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1.    Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.12.2009		 RK 1257/12/09
  2.	    Informace o řešení mimosoudního vyrovnání nákladů vynaložených Václavem       RK 1258/12/09
         Rokosem k léčení manželky Zuzany Rokosové za rok 2007 a 2008
  3.   Schválení užití znaku Karlovarského kraje panu Stanislavu Sieglovi                	RK 1259/12/09
  4.    Rozpočtové změny								RK 1260/12/09
  5.	 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního                  	RK 1261/12/09
         pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Plesná
  6.	 Odepsání nákladů na zmařené investice příspěvkovým organizacím:                	RK 1262/12/09
         Gymnázium a střední odborná škola Aš, Střední škola živnostenská Sokolov 
         a Dětský domov Karlovy Vary
  7.     Stanovení rozsahu vedení účetnictví pro příspěvkové organizace Karlovarského   	RK 1263/12/09
         kraje
  8.    Program obnovy venkova – změna v realizované akci				RK 1264/12/09	             9.    Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 	RK 1265/12/09
       kraje, a.s.												
 10.   Schválení uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci zakázky:    	     	RK 1266/12/09
  „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“
 11.	  Smluvní zajištění pozemků dotčených stavbou v rámci projektu „Cyklostezka	 staženo
          Ohře“
 12. 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Realizace stavby „Cyklostezka  	 RK 1267/12/09
          Ohře“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  13.	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č.: D 1085/2009 o poskytnutí účelového 	 RK 1268/12/09
           finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje dopravci Autobusy Karlovy 
           Vary, a.s.
14.	Ukončení  Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Stavby        	 RK 1269/12/09
„Stavba 02 - 01 –   Dopravní terminál Cheb“, ev. č. smlouvy 219/2008, ze dne 
11.7.2008 dohodou a schválení nové Smlouvy o partnerství a spolupráci 
na zajištění realizace Stavby „Stavba 02 - 01 – Dopravní terminál Cheb“ (Dopravní 
terminály Karlovarského kraje)
   15.	 Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		 RK 1270/12/09
 „Studie využití stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě v Karlovarském kraji“
   16.	 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků   	RK 1271/12/09
            Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
   17.	 Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akcí realizovaných v roce  	RK 1272/12/09
           2009 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
   18.	 Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy    		 RK 1273/12/09
           v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního 
           programu v letech 2011 - 2015 – schválení výsledku zadávacího řízení
   19.	 Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Zpráva o činnosti společnosti za rok 2008 		  RK 1274/12/09
   20.	 Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2010		 RK 1275/12/09
   21.	 Zvýšení kapacity Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří, začleněného 	 RK 1276/12/09
           zařízení Sociálních služeb, příspěvková organizace
   22.	 Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se      	 RK 1277/12/09
           zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace
   23.   Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se 		 RK 1278/12/09
           zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově, příspěvková organizace
   24.   Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková	RK 1279/12/09
           organizace
   25.	 Žádost o finanční příspěvek na rok 2010 pro občanské sdružení ANNA KK 	 RK 1280/12/09
           (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje)
   26.	 Změna čísla účtu Karlovarského kraje u smlouvy o spolupráci č. 204/2009, 	 RK 1281/12/09
           P 07/09 ve znění dodatku č. 2
  27.	 Schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:       	RK 1282/12/09
           „Výběr realizátora aktivit projektu - Rozvoj péče o osoby s duševním 
           onemocněním na území Karlovarského kraje“
  28.    Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním   	RK 1283/12/09
           onemocněním na území Karlovarského kraje“ - schválení návrhu smlouvy 
           o spolupráci
  29.	 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-22/2008		RK 1284/12/09
           na Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním 
           onemocněním na území Karlovarského kraje“
  30.   Opatření Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje plynoucích	 RK 1285/12/09
          z výsledků veřejnosprávní kontroly 
  31.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v lékárnách	 RK 1286/12/09
          s místem provozování na území Karlovarského kraje – listopad 2009
  32.   Neupotřebitelný movitý majetek kraje, jeho likvidace prodejem 		              RK 1287/12/09
  33.   Smlouva o zřízení věcného břemene k p. p. č. 3150/22, k.ú. Aš ve vlastnictví	  RK 1288/12/09
          Karlovarského kraje ve prospěch ČR - Hasičského záchranného sboru 
          Karlovarského kraje
  34.   Smlouva o věcném břemenu k p. p. č. 3150/9, k.ú. Aš, ve vlastnictví ČR – HZS	 RK 1289/12/09 
Karlovarského kraje ve prospěch Karlovarského kraje - Územní zdravotnické 
záchranné služby Karlovarského kraje	
  35.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Lesů 	  RK 1290/12/09
ČR, s. p. a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Lesů ČR, s. p. do majetku 

Karlovarského kraje + výjimka z Pravidel hospodaření pro Krajskou správu 
a údržbu silnic Karlovarského kraje, p.o.
  36.   Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové        RK 1291/12/09
          parcely č. 193/1 v k.ú. Pstruží u Merklína
  37.   Smlouva o smlouvě budoucí o spolupráci mezi nově vznikajícími muzei		      RK 1292/12/09
  38.	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, příspěvková  	      RK 1293/12/09
          organizace Karlovarského kraje a stanovení jeho platu
  39.	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Muzeum Sokolov, příspěvková        	      RK 1294/12/09
          organizace Karlovarského kraje a stanovení jeho platu
  40.	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace    RK 1295/12/09
           Karlovarského kraje a stanovení jeho platu
  41.   Změna platu ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury			       RK 1296/12/09         42.   Návrhy na uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinnosti příjemců        RK 1297/12/09
        příspěvků poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních 
        památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008
  43.	Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje   RK 1298/12/09
          na podporu aktivit v cestovním ruchu
  44.   Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem		       RK 1299/12/09
  45.	Stanovisko kraje k žádosti o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků 	                   staženo
          ve střední škole, jejíž činnost vykonává Soukromá obchodní akademie Sokolov, 
          s.r.o.
  46.	Projekt „Aprolog – Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole“	       RK 1300/12/09 
           příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště 
           Dalovice
  47.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka ICT na Gymnázium	      RK 1301/12/09
          Cheb“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich váhy
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
   48.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka didaktické techniky na       RK 1302/12/09
           Gymnázium Cheb“
         - schválení formy zadávacího řízení
         - schválení hodnotících kritérií a jejich váhy
         - schválení subjektů k obeslání výzvou
         - jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
          - jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
   49.	 Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 11. Výzva	        RK 1303/12/09
   50a)  Příspěvek města Ostrov na Centrum technického vzdělávání /CTV/ Ostrov         	         RK 1304/12/09
   50b) Smlouva o dílo uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností ŽURNÁL                RK 1305/12/09
            MÉDIA, a.s.
   50c)  Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2010       RK 1306/12/09
   50d)  Smlouva o partnerské spolupráci mezi Karlovarským krajem a Úřadem práce               RK 1307/12/09  
            v Karlových Varech
    50e)	Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek    RK 1308/12/09
             a památkově hodnotných objektů v roce 2009
  50f)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské             RK 1309/12/09
sdružení Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary
  50g)	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v lékárnách 	          RK 1310/12/09
s místem provozování na území Karlovarského kraje – 1.12. - 14.12.2009
  50h)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice        RK 1311/12/09
a.s.:  Přijetí nabídky na dodávku elektřiny č. 09008722 na období 1.1.2010 – 
31.3.2010 pro odběrná místa nemocnice Sokolov, Cheb, Karlovy Vary
   50i)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice       RK 1312/12/09
a.s.:  Schválení návrhu smlouvy o revolvingovém úvěru a rámcové smlouvy 
o zástavě pohledávek mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a Komerční 
bankou, a.s.
    50j)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice       RK 1313/12/09
              a.s.:  Informace představenstva
    50k)	Návrh smlouvy o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených                   RK 1314/12/09
             z veřejného zdravotního pojištění
    50l)	Výsledek Veřejnosprávní kontroly České školní inspekce u příspěvkové organizace     RK 1315/12/09
             Dětský domov Cheb a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
    50m) Úprava organizace školního roku 2009/2010 ve střední škole, jejíž činnost vykonává   RK 1316/12/09 
             příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
    50n)	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje          RK 1317/12/09
             na spolufinancování realizační fáze projektu v rámci Operačního programu Životní 
             prostředí na akci „Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově“ 
             příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov
    50o) Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ. 1.09/1.3.00/18.00376 o poskytnutí dotace                         RK 1318/12/09
             z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu Soudružnosti Severozápad 
             na akci „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové 
             organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
    50p) Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v projektu                          RK 1319/12/09
             Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
             a zlepšováním řídících procesů ve školách“




















          Mgr. Martin Havel, v z.		 	       	PaedDr. Vratislav Emler v. r.
                     hejtmana						ověřovatel
Karlovarského kraje







A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Miloslava Čermáka


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 50a)	-  Příspěvek města Ostrov na Centrum technického vzdělávání /CTV/ Ostrov

bod č. 50b)	- Smlouva o dílo uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností ŽURNÁL                 
           		MÉDIA, a.s.

bod č. 50c)	-  Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2010

bod č. 50d)	- Smlouva o partnerské spolupráci mezi Karlovarským krajem a Úřadem práce                
            		v Karlových Varech

bod č. 50e)	- Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek     
         		a památkově hodnotných objektů v roce 2009

bod č. 50f)	- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské              
sdružení Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary

bod č. 50g)	- Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v lékárnách
s místem provozování na území Karlovarského kraje – 1.12. - 14.12.2009

bod č. 50h)	- Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:  Přijetí nabídky na dodávku elektřiny č. 09008722 na období 1.1.2010 – 
31.3.2010 pro odběrná místa nemocnice Sokolov, Cheb, Karlovy Vary
  
bod č. 50i)	- Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:  Schválení návrhu smlouvy o revolvingovém úvěru a rámcové smlouvy o zástavě pohledávek mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a Komerční bankou, a.s.

bod č. 50j)	- Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice       
                       a.s.:  Informace představenstva

bod č. 50k)	- Návrh smlouvy o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených              
            		z veřejného zdravotního pojištění

bod č. 50l)	- Výsledek Veřejnoprávní kontroly České školní inspekce u příspěvkové organizace      
            		Dětský domov Cheb a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

bod č. 50m)	- Úprava organizace školního roku 2009/2010 ve střední škole, jejíž činnost vykonává
		příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

bod č. 50n)	- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
na spolufinancování realizační fáze projektu v rámci Operačního programu Životní 
   prostředí na akci „Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově“ 
   příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

bod č. 50o)	- Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ. 1.09/1.3.00/18.00376 o poskytnutí dotace
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu Soudružnosti Severozápad 
na akci „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové
organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
	
bod č. 50p)	- Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v projektu                
Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“

Staženo:        

bod č. 11) 	- Smluvní zajištění pozemků dotčených stavbou v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“   	
        	    
bod č. 45)	- Stanovisko kraje k žádosti o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o.



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.12.2009  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1257/12/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.12.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Informace o řešení mimosoudního vyrovnání nákladů vynaložených Václavem Rokosem k léčení manželky Zuzany Rokosové za rok 2007 a 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1258/12/09

- bere na vědomí  informaci o tom, že se nepodařilo uzavřít dohodu s Václavem Rokosem 
o mimosoudním vyrovnání  jím vykázaných nákladů spojených s léčením manželky Zuzany Rokosové  za rok 2007 a 2008 včetně dohody o úplném a konečném jednorázovém odškodnění budoucích nároků  ve smyslu ustanovení § 449a občanského zákoníku

- odvolává dnem 17.12.2009 plnou moc udělenou JUDr. Petru Orctovi, advokátovi spolupracujícího se sdružením Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář se sídlem v Praze, pracoviště Karlovy Vary, Na Vyhlídce 53, Radou Karlovarského kraje dne 13.2.2009 k jednání za Karlovarský kraj s Václavem Rokosem o mimosoudním vyrovnání nákladů jím vykázaných za  rok 2007 a 2008 spojených s léčením  manželky Zuzany Rokosové

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje informovat Václava Rokose o ukončení jednání Karlovarského kraje o mimosoudním vyrovnání jím vykázaných nákladů k léčení manželky Zuzany Rokosové za rok 2007 a 2008 s odkázáním na uplatnění těchto nákladů prostřednictvím soudu

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje informovat JUDr. Petra Orcta, advokáta zastupujícího Karlovarský kraj, o odvolání plné moci
Termín kontroly: 22.4.2010

Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele


3. Schválení užití znaku Karlovarského kraje panu Stanislavu Sieglovi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1259/12/09

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje v absolventské práci pana Stanislava Siegla
Termín kontroly: 28.1.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 

4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1260/12/09

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 338/2009
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 14.430.936,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 12.987.842,-- Kč a investiční účelové dotace ve výši 
1.443.094,-- Kč z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 -Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 339/2009
 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru správních agend a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 
± 691.068,-- Kč, jedná se o nevyčerpané finanční prostředky, které byly určeny na úhradu dohod a mezd včetně zákonných odvodů, v rámci přípravy projektu Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy 

Rozpočtovou změnu č. 340/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2008 do rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.999.315,-- Kč z důvodu zajištění finančního krytí nepředvídaných výdajů v období snížené výtěžnosti daňových příjmů

Rozpočtovou změnu č. 341/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 150.000,-- Kč z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu právních, konzultačních a analytických služeb

Rozpočtovou změnu č. 342/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009 v celkové částce ± 284.000,-- 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. 343/2009
- přesun ve výši ± 10.000,-- Kč z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky určené na výdaje na cestovné, pro projekt CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko saském regionu, který je připravován k realizaci a financování Karlovarským krajem, v pozici Lead Partnera, v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

Rozpočtovou změnu č. 344/2009
- přesun ve výši ± 10.000,-- Kč z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do  Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky určené na výdaje na cestovné, pro projekt CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko bavorském regionu, který je připravován k realizaci a financování Karlovarským krajem, v pozici Lead Partnera, v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou. 

Rozpočtovou změnu č. 345/2009
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši  30.542.718,-- Kč a dále ve výši 
4.731.223,23 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 346/2009
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 11.106.443,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozpočtovou změnu č. 347/2009
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 13.883.054,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Rozpočtovou změnu č. 348/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 9.854,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv, 
a to za IV. čtvrtletí roku 2009 (do 10.11.2009) (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je uveden v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 349/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o celkovou částku 25.716.000,-- Kč z titulu poskytnutí systémové investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na akce jmenovitě vedené v ISPROFIN. Tyto dotace poskytlo Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky prostřednictvím limitních čerpacích účtů a jsou určeny pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace Karlovarského kraje je 
v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 350/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční prostředky ve výši ± 164.000,-- Kč. Finanční prostředky budou použity na pořízení elektrického protipožárního systému.  Jedná se o výměnu ústředny EPS na budově „A“ krajského úřadu.


Rozpočtovou změnu č. 351/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.797.300,-- Kč. Jedná se o posílení prostředků na výplatu finančních odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti školství (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 352/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 140.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství jako neinvestiční příspěvky na úhradu části nákladů v realizaci projektu ochrany osobních údajů (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 353/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 300.000,-- Kč  v rámci Odboru životního prostředí a zemědělství  Krajského úřadu Karlovarského kraje z běžného rozpočtu odboru k přípravě projektu Aktualizace digitálního povodňového plánu Karlovarského kraje s podrobností do území obcí s rozšířenou působností – Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov, který bude předložen ke schválení do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1 - Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 - Snižování rizika povodní, podoblast - 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Rozpočtovou změnu č. 354/2009
- přesun z Odboru ekonomického do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 28.604,27 Kč. Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na úhradu cestovného 
(úřad 606,27 Kč, radní, zastupitelé 27.998,-- Kč) projektu ISLAND-inovativní přístupy ve veřejné správě financovaného v rámci Blokového grantu Fond technické asistence Finanční mechanizmy EHP/Norska.

Rozpočtovou změnu č. 355/2009
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 54.270,-- Kč na zajištění mzdy ředitele příspěvkové organizace Karlovarského kraje Karlovarské agentury rozvoje podnikání za měsíc prosinec 2009

Rozpočtovou změnu č. 356/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 20.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro nestátní neziskovou organizaci Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Karlovy Vary na provoz a cestovní náhrady.

Rozpočtovou změnu č. 357/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ±  200.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro Město Chodov na zajištění pečovatelské služby v roce 2010.

Rozpočtovou změnu  č. 358/2009
- 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 ± 550.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění předfinancování projektu „Prezentace českého lázeňství v Belgii“, a to na základě smlouvy o realizaci tohoto projektu uzavřené mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Karlovarským krajem. Na této prezentaci se bude spolupodílet ministerstvo částkou  499.000,-- Kč  a  Město Karlovy Vary spolu s Městem Mariánské Lázně částkou 31.053,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 359/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 220.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary určenou na realizaci projektu „Celoroční výstavní program“ z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č. 360/2009
- snížení rozpočtových příjmů a výdajů v celkové výši 243.344.340,-- Kč z důvodu neplnění rozpočtových příjmů dle § 16, odst. 3, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, a z toho vyplývající nutnost vázat výdaje rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 s ohledem na vliv hospodářské recese na snižování daňových příjmů kraje. Rozpis vázání výdajů dle jednotlivých oblastí je uveden v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu č. 361/2009 		 
- přesun rozpočtových prostředků v kapitole příspěvky cizím subjektům Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 422.000,-- Kč na financování dotačního titulu „Údržba a značení lyžařských tras“ na základě schválení usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 298/12/09 ze dne 10.12.2009. Jednotlivé příspěvky jsou uvedeny v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu č. 362/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 265.000,-- Kč. Jedná se změnu charakteru poskytnutého příspěvku Obci Nové Hamry z investičních na neinvestiční v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“. 

Rozpočtovou změnu č. 363/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.000.000,-- Kč z krizového účtu Karlovarského kraje do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v souvislosti s epidemií chřipky Pandemic (H1N1) na nákup ventilátorů a mobilního rentgenu pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Rozpočtovou změnu č. 364/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.000.000,-- Kč zapojením vrácených finančních prostředků od Karlovarské krajské nemocnice, a.s. do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského 
úřadu Karlovarského kraje. Tato částka byla Karlovarské krajské nemocnici poskytnuta v roce 2008 jako investiční účelový příspěvek na rekonstrukci lůžkových a osobních výtahů. Vzhledem k tomu, že investiční akce bude hrazena prostřednictvím ISPROFIN, poukázané finanční prostředky byly vráceny zpět do rozpočtu Karlovarského kraje, ze kterého bude následně tato akce dofinancována jako spoluúčast Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 365/2009
-   přesun   rozpočtových   prostředků  z investičních  na  neinvestiční  v rámci  schváleného   rozpočtu  Odboru  životního prostředí  a  zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve  výši  ± 100.000, --  Kč   z důvodu aktualizace Digitálního povodňového plánu kraje

Rozpočtovou změnu č. 366/2009
- přesun rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční v rámci Kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve  výši   ±   200.000, --  Kč  z důvodu poskytnutí finančního příspěvku obci Mariánské lázně na Mapování výskytu bolševníku velkolepého část 1. – povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 367/2009
- zapojení   finančních  prostředků do rozpočtu  Odboru  dopravy a silničního hospodářství  Krajského  úřadu  Karlovarského  kraje  ve  výši 1.232.413,20 Kč, které byly převedeny na účet Karlovarského kraje společností Autobusy Karlovy Vary a.s. na základě smlouvy o uznání závazku a dohody o jeho úhradě





Rozpočtovou změnu č. 368/2009
- navýšení příjmů a výdajů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 6.584.000,-- Kč z důvodu přijetí účelové dotace z Ministerstva dopravy určené ke krytí nákladů Karlovarského kraje na prokazatelné ztráty 
ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2009 

Rozpočtovou změnu č. 369/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 37.269,50 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Ostrov na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 1. pololetí roku 2009.

Rozpočtovou změnu č. 370/2009 
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 36.000,-- Kč z titulu zapojení nevyčerpaných investičních prostředků za rok 2008 odvedených 
do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2009 příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Střední odbornou školou logistickou a středním odborným učilištěm Dalovice. Finanční prostředky jsou určeny této organizaci jako investiční příspěvek na pořízení klimatizační jednotky do nově zbudovaného logocentra. 

Rozpočtovou změnu č.  371/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009 v celkové částce ± 265.400,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou 
a ekonomickou Sokolov na zabezpečení výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v oboru silniční doprava. 

Rozpočtovou změnu č. 372/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši ± 500.000,-- Kč z důvodu úhrady služeb vyplývajících ze smluv na údržbu a podporu hardwaru a softwaru 

Rozpočtovou změnu č. 373/2009
- zapojení financování z Fondu budoucnosti  ve výši  3.259.175,-- Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou poskytnuty formou investičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední škole živnostenské Sokolov na pokrytí navýšení neuznatelných výdajů projektu Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově realizovaného v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie.

Rozpočtovou změnu č. 374/2009
- navýšení  příjmů  a  výdajů  Karlovarského  kraje  o částku  450,-- Kč  z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) určené na rozmístění stopových detektorů 
pro vyhledávání budov s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší

Rozpočtovou změnu č. 375/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,-- Kč jako příspěvek na celoroční činnost - pronájem sportovní haly pro Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary

Rozpočtovou změnu č. 376/2009
- přesun rozpočtových prostředků  v rámci Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 356.000,-- Kč z neinvestičních na investiční na nákup zařízení LAN zabezpečující fungování počítačové sítě



Rozpočtovou změnu č. 377/2009
 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 6.025,-- Kč na úhradu nájemného na základě uzavřených smluv o nájmu bytů s Městem Sokolov, jedná se o realizaci dílčí aktivity Individuálního projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele, financovaného v rámci OP LZZ, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, kde výstupem projektu je přechod osob z ústavní péče do chráněného bydlení

Termín kontroly: 28.1.2010

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


5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1261/12/09

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Plesná ve výši 136.892,-- Kč
Zodpovídá: Mgr. Petr Křepelka, ředitel příspěvkové organizace


6. Odepsání nákladů na zmařené investice příspěvkovým organizacím: Gymnázium a střední odborná škola Aš, Střední škola živnostenská Sokolov a Dětský domov Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1262/12/09

- souhlasí s odpisem nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizaci Gymnázium 
a střední odborná škola Aš ve výši 209.750,-- Kč

- souhlasí s odpisem nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov ve výši 13.000,-- Kč

- souhlasí s odpisem nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizaci Dětský domov Karlovy Vary ve výši 190.400,-- Kč

Zodpovídá: Ing. Lenka  Kalčicová, ředitelka příspěvkové organizace Gymnázium a SOŠ Aš
                     Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace SŠŽ Sokolov
	        Mgr. Jan Sekot, ředitel příspěvkové organizace DD Karlovy Vary


7. Stanovení rozsahu vedení účetnictví pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1263/12/09

- souhlasí v souladu s § 9, odst. 3,  pís. c), zák. 563/1991 Sb. o účetnictví s tím, že příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem mohou vést počínaje dnem 1.1.2010 účetnictví  ve zjednodušeném rozsahu

- ukládá všem zřízeným příspěvkovým organizacím, aby při vedení účetnictví zjednodušenou formou uplatnily pouze ustanovení uvedené v § 9, odst. 2, vyhl. č. 410/2009 Sb. 

Termín kontroly: 25.2.2010

Zodpovídá: ředitelé příspěvkových organizací


8. Program obnovy venkova – změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1264/12/09

- schvaluje změnu charakteru příspěvku poskytnutého obci Svatava v rámci Programu obnovy venkova 
a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 626/2009

Termín kontroly: 25.2.2010 

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1265/12/09

- rozhoduje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů o stanovení kritérií a podmínek pro poskytování pohyblivých odměn pro jednotlivé členy představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. v roce 2010 dle předloženého návrhu

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


10. Schválení uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci zakázky: „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1266/12/09

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zakázku „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zakázku „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary 

Termín kontroly: 28.1.2009

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřen k zastupování vedoucího odboru legislativního 
                     a právního

11. Smluvní zajištění pozemků dotčených stavbou v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


12. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Realizace stavby „Cyklostezka Ohře“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1267/12/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek – přílohy č. 5 Příručky pro žadatele Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013 na veřejnou zakázku Realizace stavby „Cyklostezka Ohře“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Realizace stavby „Cyklostezka Ohře“ dle návrhu

- schvaluje požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku Realizace stavby „Cyklostezka Ohře“ dle návrhu

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 

- člen: Ing. Milan Zukal (KÚ)   		- náhradník: Ing. Jana Bělohoubková (KÚ)
- člen: Ing. Irena Šteflová (KÚ)   		- náhradník: Ing. Radek Havlan (KÚ)
- člen: Ing. Michal Odvody (APDM KK) 	- náhradník: Ing. Pavel Růžička (APDM KK)

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: Ing. Petr Navrátil (ZKK)		- náhradník: Mgr. Martin Havel (ZKK)
- člen: Ing. Radomil Gold (ZKK)		- náhradník: Ing. Jan Zborník (ZKK)
- člen: Miloslav Čermák (ZKK)		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč (ZKK)
- člen: Ing. Irena Šteflová (KÚ)   		- náhradník: Ing. Radek Havlan (KÚ)
- člen: Mgr. Jaroslav Borka (ZKK)      	- náhradník: Josef Murčo (ZKK)
- člen: Ing. Jana Bělohoubková (KÚ)	- náhradník: Ing. Milan Zukal (KÚ)

Termín kontroly: 18.3.2010

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


13. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č.: D 1085/2009 o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1268/12/09

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č.: D 1085/2009 o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 28.1.2010

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


14. Ukončení  Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Stavby „Stavba 02 - 01 – Dopravní terminál Cheb“, ev. č. smlouvy 219/2008, ze dne 11.7.2008 dohodou a schválení nové Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Stavby „Stavba 02 - 01 – Dopravní terminál Cheb“ (Dopravní terminály Karlovarského kraje)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1269/12/09

- souhlasí  se zrušením Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Stavby  „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb“ (Dopravní terminály Karlovarského kraje), ev. č. smlouvy: 219/2008, uzavřené mezi Karlovarským krajem a městem Cheb dne 11. července 2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit Smlouvu o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb“ (Dopravní terminály Karlovarského kraje), ev. č. smlouvy: 219/2008, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a městem Cheb dne 11. července 2008

- souhlasí  s předloženým návrhem Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Stavby „Stavba 02 - 01 – Dopravní terminál Cheb“ (Dopravní terminály Karlovarského kraje) mezi Karlovarským krajem 
a městem Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení návrhu Smlouvy o partnerství a spolupráci 
na zajištění realizace Stavby „Stavba 02 - 01 – Dopravní terminál Cheb“ (Dopravní terminály Karlovarského kraje) mezi Karlovarským krajem a městem Cheb

- ukládá  vedoucímu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje 
Mgr. Vladimíru Malému a řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. Ing. Petrovi Uhříčkovi, zajistit po schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Stavby „Stavba 02 - 01 – Dopravní terminál Cheb“ v Zastupitelstvu Karlovarského kraje, provedení opatření směřujících ke splnění závazků Karlovarského kraje, které ze Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Stavby „Stavba 02 - 01 – Dopravní terminál Cheb“ (Dopravní terminály Karlovarského kraje) uzavřené mezi Karlovarským krajem a městem Cheb vyplývají 

Termín kontroly: 22.4.2010

Zodpovídají: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
                       Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského          kraje, p.o.


15. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Studie využití stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1270/12/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Studie využití stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě v Karlovarském kraji“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče MMC euroconsult CZ s.r.o. s nabídkovou cenou 1.071.000,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže MMC euroconsult CZ s.r.o. s nabídkovou cenou 1.071.000,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže MMC euroconsult CZ s.r.o. s nabídkovou cenou 1.071.000,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

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

- ukládá odboru ekonomickému zajistit finanční krytí veřejné zakázky „Studie využití stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě v Karlovarském kraji“ z rozpočtových prostředků Karlovarského kraje na rok 2010

Termín kontroly: 11.2.2010

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


16. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1271/12/09

schvaluje uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ v předloženém znění 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., učinit veškeré kroky nutné k uzavření výše uvedeného dodatku č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace
Termín kontroly: 25.2.2010

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


17. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akcí realizovaných v roce 2009 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1272/12/09

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „II/219 Rekonstrukce silnice Abertamy“ spolufinancované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „III/22127 Rekonstrukce silnice Radošov, opěrné zdi“ spolufinancované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „II/222 Zajištění skalních masívů Kyselka“ spolufinancované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění
- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „II/208 Zajištění skalních masívů Bečov - Krásno“ spolufinancované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění
Termín kontroly: 25.2.2010

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


18. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 - 2015 – schválení výsledku zadávacího řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1273/12/09

- schvaluje přidělení veřejné zakázky „Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 – 2015“ uchazeči Komerční banka a.s., Bělehradská 13, 361 19 Karlovy Vary s nabídkovou cenou 
29.218.849,49 Kč 

Termín kontroly: 25.2.2010

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


19. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Zpráva o činnosti společnosti za rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1274/12/09

- bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za rok 2008

- ukládá jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., předkládat výroční zprávu o činnosti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., Radě Karlovarského kraje vždy do 31.7. následujícího roku

Termín kontroly: 28.1.2010

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


20. Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1275/12/09

- schvaluje Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2010

Termín kontroly: 1.4.2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí




21. Zvýšení kapacity Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří, začleněného zařízení Sociálních služeb, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1276/12/09

- schvaluje zvýšení kapacity Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří, začleněného zařízení Sociálních služeb, příspěvkové organizace po ukončení rekonstrukce objektu B na 158 lůžek takto: 
pro sociální službu domova pro seniory 106 lůžek, sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením 10 lůžek a sociální službu domov se zvláštním režimem 42 lůžek
Zodpovídá: Ing. Václav Jakl, ředitel Sociálních služeb, příspěvková organizace


22. Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1277/12/09

- stanovuje plat ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace Mgr. Radce Müllerové ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem platového výměru

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

Termín kontroly: 11.2.2010

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


23. Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1278/12/09

- stanovuje plat ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace pí Lence Guzaničové ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem platového výměru

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

Termín kontroly: 11.2.2010

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


24. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1279/12/09

- schvaluje změnu platu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace 
Ing. Václavu Jaklovi ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem platového výměru

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

Termín kontroly: 11.2.2010

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


25. Žádost o finanční příspěvek na rok 2010 pro občanské sdružení ANNA KK (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1280/12/09

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení ANNA KK (Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) ve výši 20.000,-- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku  

Termín kontroly: 28.1.2010

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


26. Změna čísla účtu Karlovarského kraje u smlouvy o spolupráci č. 204/2009, P 07/09 ve znění dodatku č. 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1281/12/09

- bere na vědomí změnu čísla účtu Karlovarského kraje u smlouvy o spolupráci č. 204/2009, P 07/09 ve znění dodatku č. 2 pro projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele“

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci č. 204/2009, P 07/09  pro projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

Termín kontroly: 25.2.2010

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


27. Schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Výběr realizátora aktivit projektu - Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1282/12/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Výběr realizátora aktivit projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

 Jako jediná nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče Centrum pro rozvoj péče 
o duševní zdraví, Řehořova 10, 130 00 Praha 3, IČ: 62936654 s nabídkovou cenou 20.027.013,-- Kč. 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, 130 00 Praha 3, 
IČ: 62936654 s nabídkovou cenou 20.027.013,-- Kč, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu 

Termín kontroly: 11.2.2010

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


28. Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1283/12/09

- schvaluje Smlouvu o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

- schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o. na řízení a administraci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ dle návrhu

- jmenuje Ing. Stanislavu Správkovou, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, vedoucím Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 25.2.2010

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


29. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-22/2008 na Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1284/12/09

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS22-22/2009 v rámci OP LZZ na projekt Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“  reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00034

- prohlašuje, že jako orgán příjemce dotace byla rada seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS22-22/2009 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci OP LZZ na  Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00034

- souhlasí 
a) s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-22/2009 v rámci OP LZZ na projekt Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“  reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00034
b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje o příjemci dotace a jeho projektu v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu OP LZZ 

- ukládá 
a) odboru sociálních věcí a Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o. plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-22/2009 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci OP LZZ na  Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00034
b) odboru sociálních věcí informovat 2 x ročně Radu Karlovarského kraje o průběžném plnění projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Termín kontroly: červenec 2011 

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


30. Opatření Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje plynoucích z výsledků veřejnosprávní kontroly 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1285/12/09

- bere na vědomí návrh opatření Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje plynoucí z výsledků veřejnosprávní kontroly  
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


31. Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje – listopad 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1286/12/09

- 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 listopad 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 říjen 2009 v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 

32. Neupotřebitelný movitý majetek kraje, jeho likvidace prodejem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1287/12/09

- schvaluje návrh Likvidační komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem, naložit s movitým majetkem kraje, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje - osobním automobilem – Škoda Fabia 1,4V komfort, RZ 1K0 - 9235; Škoda Fabia combi 1,4V, RZ 1K0 - 9233 
a Škoda Fabia 1,4V 16V, RZ 1K1 – 0892, tak že budou prodány cizí osobě prostřednictvím autobazaru 
za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem

Termín kontroly: 4.3.2010

Zodpovídá:  Bc. Miroslav Očenášek vedoucí odboru vnitřních záležitostí


33. Smlouva o zřízení věcného břemene k p. p. č. 3150/22, k.ú. Aš ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch ČR - Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1288/12/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k p. p. č. 3150/22, k.ú. Aš, která bude ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, a tím umožní přístup k nemovitostem ve vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Věcné břemeno k p. p. č. 3150/22 bude zřízeno za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 44.460,-- Kč s připočtením 19% DPH tj. 8.447,-- Kč tedy celkem 52.907,-- Kč.

- souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarské kraje, p.o. (jako stranou povinnou) a ČR – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje (jako stranou oprávněnou) 

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje udělit plnou moc řediteli příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarské kraje, p.o. k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
k  p. p. č. 3150/22, k.ú. Aš

Termín kontroly: 1.4.2010

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


34. Smlouva o věcném břemenu k p. p. č. 3150/9, k.ú. Aš, ve vlastnictví ČR – HZS Karlovarského kraje ve prospěch Karlovarského kraje - Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1289/12/09

- souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemenu k p. p. č. 3150/9, k.ú. Aš, která bude ve výlučném vlastnictví ČR – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (jako strana povinná) ve prospěch Karlovarského kraje, zastoupeným příspěvkovou organizací Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarské kraje, p.o. (jako strana oprávněná). Věcné břemeno k p. p. č. 3150/9 bude zřízeno 
za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 58.590,-- Kč s připočtením 19% DPH tj. 11.132,10 Kč tedy celkem 69.722,10 Kč

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje udělit plnou moc řediteli příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarské kraje, p.o. k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
k  p. p. č. 3150/9, k.ú. Aš

Termín kontroly: 1.4.2010

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


35. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Lesů ČR, s. p. 
a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku Karlovarského kraje + výjimka z Pravidel hospodaření pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1290/12/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 1816 o výměře 4206 m2 v k.ú. Vranov u Rovné a obci Rovná a pozemkovou parcelu č. 360 o výměře 22421 m2 v k.ú. Milíře u Rovné 
a obci Rovná, vše včetně stavby silnice č. III/21025, součástí a příslušenství, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, PSČ 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 (jako kupující  na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 
ve výši 1.322.220,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat uvedené pozemkové parcely včetně stavby silnice č. III/21025, součástí a příslušenství na své úřední desce, tj. do 18.1.2010, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Lesů České republiky, s. p. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. III/21025 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná kupní smlouva

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 818/2 o výměře 18598 m2 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu a obci Tři Sekery a části pozemkové parcely č. 2946 o výměře 2980 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 147-059/2009 z původní pozemkové parcely č. 2946 a označena novým parcelním číslem jako p. p. č. 2946/7 v k.ú. a obci Prameny, formou kupní smlouvy mezi Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, PSČ 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.646.330,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Lesů České republiky, s. p., do majetku Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv 
a pověřit jej podpisem těchto smluv

- schvaluje výjimku z „Pravidel hospodaření“, v případě odvodu finančních prostředků získaných z prodeje nepotřebného nemovitého majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci, Krajská správa 
a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 s tím, 
že tyto finanční prostředky budou použity příspěvkovou organizací na výkup nemovitostí od Lesů České republiky, s. p.
Termín kontroly: 18.3.2010

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


36. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 193/1 v k.ú. Pstruží u Merklína

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1291/12/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 193/1 o výměře cca 777 m2  v k.ú. Pstruží u Merklína, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi společností KALESPOL REALITY s.r.o., se sídlem Stříbro, Plzeňská 250, PSČ 349 11, IČ 28045297, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Františkem Kaslem, ml. (jako zavázaný na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za cenu 155.400,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti KALESPOL REALITY s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena do šesti měsíců od okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „II/221 Rekonstrukce silnice, Merklín – Pstruží, část B km 1,150 – 1,965“

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

Termín kontroly: 18.3.2010

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
  
                   
37. Smlouva o smlouvě budoucí o spolupráci mezi nově vznikajícími muzei

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1292/12/09

- bere na vědomí dohodu o další spolupráci mezi muzei po jejich rozdělení, na základě které vznikla předložená smlouva o smlouvě budoucí, návrh na rozdělení ekonomických procesů a seznam smluv
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
 a cestovního ruchu


38. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje a stanovení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1293/12/09

- jmenuje Ing. Lenku Zubačovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje s účinností od 1.1.2010

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat ředitele příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenované ředitelky

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

Termín kontroly: 11.2.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


39. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje a stanovení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1294/12/09

- jmenuje Ing. Michaela Runda do funkce ředitele příspěvkové organizace Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje s účinností od 1.1.2010

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele

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

Termín kontroly: 11.2.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


40. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje a stanovení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1295/12/09

- jmenuje PhDr. Evu Dittertovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje s účinností od 1.1.2010

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenované ředitelky

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

Termín kontroly: 11.2.2010

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


41. Změna platu ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1296/12/09

- schvaluje v souladu s platnou právní legislativou změnu platu řediteli příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje s účinností od 1.1.2010, ve výši dle návrhu

- schvaluje v souladu s platnou právní legislativou změnu platu řediteli příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary s účinností od 1.1.2010, ve výši dle návrhu

- schvaluje v souladu s platnou právní legislativou změnu platu řediteli příspěvkové organizace G4 – galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje s účinností od 1.1.2010, ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem platových výměrů 

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

Termín kontroly: 11.2.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


42. Návrhy na uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinnosti příjemců příspěvků poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1297/12/09

- schvaluje uložení smluvní pokuty panu Michalu Křenkovi v celkové výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti stanovené smlouvou 
a v souladu s čl. VI. odst. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008

- schvaluje neuložení smluvní pokuty paní Evě Janderové v celkové výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti stanovené smlouvou 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008  

Termín kontroly: 28.1.2010

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


43. Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1298/12/09

- zrušuje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu schválené usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 457/06/05 ze dne 16.6.2005

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu s účinnosti od 1.1.2010

Termín kontroly: 28.1.2010 

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

44. Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1299/12/09

- bere na vědomí informaci o situaci v oborové struktuře středních škol zřizovaných Karlovarským krajem včetně opatření navrhovaných v návaznosti na demografický vývoj počtů žáků nastupujících do středního vzdělávání 

- bere na vědomí úpravy záměrů přijímaných uchazečů od školního roku 2010/2011 do následujících oborů vzdělání středních škol, jejichž činnost vykonávají tyto příspěvkové organizace:

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary				
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 					z 30 na 0 žáků
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně			
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 					z 30 na 0 žáků
Střední škola živnostenská Sokolov					
26-47-M/003 Informační technologie 				z 30 na 0 žáků

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov		
33-56-H/01 Truhlář 						z 30 na 0 žáků

s tím, že s touto změnou ředitelé uvedených příspěvkových organizací vyslovili souhlas

- doporučuje ředitelům následujících příspěvkových organizací změnu původního záměru přijímaných uchazečů od školního roku 2010/2011 do níže uvedených oborů vzdělání středních škol: 

Gymnázium Cheb 
79-41-K/41 Gymnázium						z 60 na 30 žáků

Integrovaná střední škola Cheb
63-41-M/01 Obchodní akademie					z 30 na 0 žáků
41-41-M/01 Agropodnikání						z 30 na 0 žáků
26-47-M/002 Výpočetní technika					z 30 na 15 žáků
26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy			z 30 na 15 žáků

Střední průmyslová škola Loket
26-47-M/003 Informační technologie				z 30 na 15 žáků
63-41-M/040 Informatika v ekonomice				z 30 na 15 žáků

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
36-41-M/01 Stavebnictví						z 30 na 0 žáků

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele uvedených příspěvkových organizací o tomto usnesení 
Termín kontroly: 28.1.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže
                     a tělovýchovy


45. Stanovisko kraje k žádosti o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


46. Projekt „Aprolog – Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole“ příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1300/12/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Aprolog - Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole“ příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice v rámci 1. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 3 – další vzdělávání, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje PaedDr. Vladimíru Štrynclovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, vedoucí projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Aprolog - Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Aprolog - Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole“ byla příspěvková organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Aprolog - Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Aprolog - Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole“ ve výši cca 4.000.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- souhlasí, aby partnerem projektu byla společnost Witte Nejdek s.r.o.

- schvaluje zapracování případných změn žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 24.6.2010  
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy


47. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka ICT na Gymnázium Cheb“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich váhy
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1301/12/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodávka ICT na Gymnázium Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka ICT na Gymnázium Cheb“ dle návrhu

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka ICT na Gymnázium Cheb“ s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

člen:  MgA. Filip Novák 		náhradník:  Mgr. Roman Úlovec 	
člen:  Ing. Stanislav Jambor 		náhradník:  Bc. Lubomír Modrovič
člen:  Jaroslav Votík 			náhradník:  Martin Talhofer 

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

člen:  Ing. Navrátil Petr			náhradník:  Mgr. Jana Petříková
člen:  Ing. Radomil Gold		náhradník:  René Bolvari
člen:  Ing. Jaroslav Bradáč		náhradník:  Miloslav Čermák   
člen:  Ing. Václav Jakubík         		náhradník:  JUDr. Václav Sloup
člen:  RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara	náhradník:  Mgr. Josef Házi
člen:  Ing. Stanislav Jambor		náhradník:  Bc. Lubomír Modrovič  
člen:  Jaroslav Votík 			náhradník:  Martin Talhofer 
 
Termín kontroly: 18.3.2010

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


48. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka didaktické techniky na Gymnázium Cheb“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich váhy
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1302/12/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodávka didaktické techniky na Gymnázium Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka didaktické techniky na Gymnázium Cheb“ dle návrhu

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka didaktické techniky na Gymnázium Cheb“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

člen: MgA. Filip Novák 			náhradník: Mgr. Roman Úlovec 	
člen: Ing. Stanislav Jambor 			náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
člen: Jaroslav Votík 			náhradník: Martin Talhofer 

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

člen: Mgr. Martin Havel			náhradník: Mgr. Jana Petříková
člen: Ing. Karel Jakobec			náhradník: René Bolvari
člen: Ing. Jaroslav Bradáč			náhradník: Miloslav Čermák   
člen: Ing. Václav Jakubík         		náhradník: JUDr. Václav Sloup
člen: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara	             náhradník: Mgr. Josef Házi
člen: Ing. Stanislav Jambor			náhradník: Bc. Lubomír Modrovič  
člen: Jaroslav Votík 			náhradník: Martin Talhofer 

Termín kontroly: 18.3.2010 

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


49. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 11. Výzva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1303/12/09

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


50 a) Příspěvek města Ostrov na Centrum technického vzdělávání /CTV/ Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1304/12/09

- schvaluje přijetí příspěvku ve výši 20 mil. Kč od města Ostrov v letech 2010 a 2011 na úhradu výdajů při realizaci projektu Centrum technického vzdělávání /CTV/ Ostrov

- ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ostrov
  
Termín kontroly: 25.2.2010

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený k zastupování vedoucího odboru legislativního 
          	 právního


50 b) Smlouva o dílo uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností ŽURNÁL MÉDIA, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1305/12/09

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Karlovarským krajem a společností ŽURNÁL MÉDIA, a.s. dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného jejím podpisem

Termín kontroly: 25.2.2010 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


50 c) Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1306/12/09

- souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000,-- Kč prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2010
Termín kontroly: 28.1.2010

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


50d) Smlouva o partnerské spolupráci mezi Karlovarským krajem a Úřadem práce v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1307/12/09

- souhlasí s přijetím partnerské spolupráce mezi Karlovarským krajem a Úřadem práce v Karlových Varech v oblasti zajištění přípravy a publicity projektu výstavby nového sídla Úřadu práce v Karlových Varech

- pověřuje hejtmana PaedDr. Josefa Novotného podpisem partnerské smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Úřadem práce v Karlových Varech v oblasti zajištění přípravy publicity projektu výstavby nového sídla Úřadu práce v Karlových Varech
Termín kontroly: 28.1.2010 
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


50 e) Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1308/12/09

- schvaluje navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2009 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje žadateli (dle žádosti ve výši do 200 tis. Kč), kterému byl již v roce 2009 příspěvek poskytnut:

Žadatel 
Název projektu
Poskytnuto:
Navýšení:
Celkem bude v roce 2009 poskytnuto:
SENZO, a.s.
Lázně Kynžvart, zámecký hospodářský dvůr – objekt bývalé palírny - výměna oken za repliky původních oken s půlkulatým nadsvětlíkem, oprava původních dveří, zednické práce – oprava fasády
80 000,-- Kč
60 000,-- Kč
140 000,-- Kč

Termín kontroly: 28.1.2010
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství     
       	        a cestovního ruchu


50 f) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské sdružení  Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1309/12/09

- schvaluje neinvestiční příspěvek na rok 2009 pro Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary ve výši 100.000,-- Kč na činnost sdružení – pronájem sportovní haly a úhradu energií (sportovní hala Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary) 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a občanským sdružením Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary dle návrhu
Termín kontroly: 11.2.2010
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


50 g) Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje – 1.12. - 14.12.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1310/12/09

- 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 od 1. prosince do 14. prosince 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 § 16 a 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 


50 h) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:  Přijetí nabídky na dodávku elektřiny č. 09008722 na období 1.1.2010 – 31.3.2010 pro odběrná místa nemocnice Sokolov, Cheb, Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1311/12/09

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.

- souhlasí, aby Karlovarská krajská nemocnice a.s. přijala nabídku na dodávku elektřiny č. 09008722 na období 1.1.2010 – 31.3.2010 pro odběrná místa nemocnice Sokolov, Cheb, Karlovy Vary od ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, Praha 4, PSČ 140 53, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 106349
Termín kontroly: 4.3.2010
Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.


50 i) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:  Schválení návrhu smlouvy o revolvingovém úvěru a rámcové smlouvy o zástavě pohledávek mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a Komerční bankou, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1312/12/09

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.

- projednala, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., článek 9, bod 3, písm q,  návrh Smlouvy o revolvingovém úvěru uzavřený mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 a Komerční bankou a.s. se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, PSČ 114 07 a návrh Rámcové smlouvy 
o zástavě pohledávek uzavřený mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 a Komerční bankou a.s. se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, PSČ 114 07

- schvaluje, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., článek 9, bod 3, písm q,  návrh Smlouvy o revolvingovém úvěru uzavřený mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 a Komerční bankou a.s. se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, PSČ 114 07 a návrh Rámcové smlouvy 
o zástavě pohledávek uzavřený mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 a Komerční bankou a.s. se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, PSČ 114 07

Termín kontroly: 4.3.2010

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




50 j) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:  Informace představenstva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1313/12/09

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 představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. o personální změně ve funkci ředitele pro lékařskou péči Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- bere na vědomí informaci představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. o změně zápisu v obchodním rejstříku v souvislosti s rezignací člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s. Ing. Oldřicha Nápravníka, CSc.

- bere na vědomí informaci představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. o rezignaci člena představenstva Ing. Vilibalda Knoba
Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.


50 k) Návrh smlouvy o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1314/12/09

- schvaluje návrh smlouvy o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.,

- pověřuje vedoucího odboru zdravotnictví, Bc. Jožu Lokajíčka, na základě čl. VII odst. 
1 Podpisového řádu ředitele krajského úřadu č. R 04/2007 podpisem smlouvy o poskytování, zabezpečení 
a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Termín kontroly: 24.6.2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


50 l) Výsledek Veřejnosprávní kontroly České školní inspekce u příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1315/12/09

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly provedené Karlovarským inspektorátem České školní inspekce u příspěvkové organizace Dětský domov Cheb

- ukládá příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb odvod do rozpočtu Karlovarského kraje neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu v celkové výši 41.529,-- Kč 

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu neoprávněně použitých prostředků 

Termín kontroly: 11.2.2010  

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


50 m) Úprava organizace školního roku 2009/2010 ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1316/12/09

- bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov o stanovení odlišnosti v organizaci školního roku 2009/2010 adresovanou Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

- souhlasí s požadovanou změnou v organizaci školního roku 2009/2010 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení rady kraje

Termín kontroly: 28.1.2010 

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


50 n) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1317/12/09

- bere na vědomí Smlouvu č. 07000953 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostřední ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Střední škola živnostenská Sokolov a Státním fondem životního prostředí ČR

- souhlasí s navýšením příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov na akci „Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově“ ze 7.785.817,- Kč na 11.044.992,03 Kč, tj. o 3.259.175,03 Kč, včetně uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí dle návrhu 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení příspěvku včetně uzavření dodatku 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace předložit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 11.2.2010 

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace

50 o) Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ. 1.09/1.3.00/18.00376 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu Soudružnosti Severozápad na akci „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1318/12/09

- souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ. 1.09/1.3.00/18.00376 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad na akci „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov dle návrhu

- souhlasí s uzavřením dalších případných dodatků Smlouvy č. CZ. 1.09/1.3.00/ 18.00376 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad na akci „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ týkajících se přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými etapami projektu, a to v rámci schválených celkových způsobilých nákladů projektu
Termín kontroly: 28.1.2010  
Zodpovídá:  Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


50 p) Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1319/12/09

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“ mezi Karlovarským krajem a firmou ATTEST, s.r.o. dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedený dodatek ke smlouvě k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 28.1.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy




