Usnesení ze 4. jednání RKK dne 22.1.2010
22.1.2010		Strana 1 (celkem 4)
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 4. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. ledna 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:16 do 9:33 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Omluveni:		Ing. Valjentová		
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizváni:	Dohnalová, Ing. Kocmich, Ing. Leško, Mgr. Šperglová
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.1.2010		  RK 54/01/10 
2.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 55/01/10	
      	oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
     	v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu 
       s evid. č. D1073/2008 a D1056/2008
3.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 56/01/10
oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – 
Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu s evid. č. D1075/2008, 
D1058/2008, D1053/2008, D1145/2008, D1147/2008, D1146/2008, D1044/2008, 
D1038/2008, D1039/2008, D1054/2008, D1155/2008, D1060/2008, D1110/2008, 
D1057/2008
  4.	 Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 57/01/10
	 oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 
	 vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci 
         grantového projektu s evid. č. D1059/2008, D1143/2008, D1072/2008
  5.	  Rozpočtové změny								  RK 58/01/10
  6.    Schválení navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace  		  RK 59/01/10
         Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech a Domov pro osoby se 
         zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově
  7.    Žádost o poskytnutí účelové dotace na rok 2010 k dofinancování prokazatelné 	  RK 60/01/10
         ztráty ve veřejné regionální osobní drážní dopravě	
  8.	 Uzavření smluv o závazku veřejné služby na rok 2010 – poskytování 		  RK 61/01/10
         žákovského jízdného
  9.	 Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní 	  RK 62/01/10
        obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje uzavřený s dopravcem České 
        dráhy, a.s.
10.   Projekt „Karlovarská karta“ - schválení finančního krytí				  RK 63/01/10
11.   Projekt „Karlovarská karta“ - schválení výsledku soutěže o název pro 		  RK 64/01/10
        bezkontaktní čipovou kartu
12.   Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		  RK 65/01/10
        v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního 
        programu v letech 2011 – 2015ZZměna
S – smlouva o úvěru
13.   Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemních smluv  		  RK 66/01/10
14.   Změna člena Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském	  RK 67/01/10
        kraji
15.   Informace o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene od 1.7.2009 	  RK 68/01/10
        do 31.12.2009		
16.	Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé  	  RK 69/01/10
	na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě 
	chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy 
	katastrálního operátu
17. 	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 	  RK 70/01/10
	inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
18.   Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – 	  RK 71/01/10
stavba silnice č. III/2188 včetně pozemkových parcel, mostu, součástí 
a příslušenství v k. ú. Rolava a Přebuz¨
19.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		  RK 72/01/10
„Zajištění telekomunikačního řešení pro Krajský úřad Karlovarského kraje“	  
20.   Návrh na uložení smluvní pokuty za jednorázové porušení povinnosti příjemcem 	  RK 73/01/10
příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 
památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008	
21.   Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Centred o.s.		  RK 74/01/10
22.   Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků 			  RK 75/01/10	
        ve zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje – listopad 2009
23.   Stanovisko kraje k žádosti o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků 		  RK 76/01/10
ve střední škole, jejíž činnost vykonává Soukromé obchodní akademie Sokolov, 
s.r.o.
24.	Zřízení nového oboru vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává 		  RK 77/01/10
příspěvková organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
25.	Určení platu ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb	  RK 78/01/10
26.   Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi Karlovarským krajem a Českou 	  RK 79/01/10
        zemědělskou univerzitou v Praze  		
27.   Odvolání a jmenování člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele 		  RK 80/01/10
        příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary
28. 	Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových 		  RK 81/01/10
organizací Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy 
Vary a Dětský domov Plesná	
29.  Partnerství příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov v projektu 		  RK 82/01/10
       „Budoucnost pro Samuela“ Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, 
       Čelakovského 822, příspěvkové organizace      
 30.  Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 12. výzva		  RK 83/01/10






 31.  Změna č. 12 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje		  RK 84/01/10
 32.  Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2010	  RK 85/01/10
	33a)	Nová struktura a optimalizace řešení informačního portálu Karlovarského 		  RK 86/01/10
kraje – prezentace návrhu
33b) Tisková oprava usnesení RK 1191/11/09 ze dne 26.11.2009			  RK 87/01/10
33c) Zateplování budov Karlovarské krajské nemocnice a.s. v rámci dotace 		  RK 88/01/10
Operačního programu životního prostředí
33d) Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi obchodní společností Letiště 	  RK 89/01/10	
	Karlovy Vary s.r.o. a obchodní společností A - Zet media a.s., se sídlem 
	Karlovy Vary, Tašovice, Sopečná 58, PSČ 360 18, IČ: 280 31 938
33e) Rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti Letiště 			  RK 90/01/10
Karlovy Vary s.r.o., IČ: 263 67 858 – doporučení jednateli společnosti 
uzavřít smlouvu
33f)	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v lékárnách 	  RK 91/01/10
		s místem provozování na území Karlovarského kraje – 15.12.2009 - 6.1.2010
33g) Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 		  RK 92/01/10
 pro realizaci akce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 
 postižením „Pramen“ v Mnichově s názvem „Výměna středotlakého kotle 
 včetně regulace – havárie“
33h) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		  RK 93/01/10
         Realizace stavby „Dopravní terminál Sokolov“
33i)  Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 94/01/10
         nemocnice a.s. – Změna stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s.










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


















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Jaroslava Borku
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

	bod č. 33 a)	Nová struktura a optimalizace řešení informačního portálu Karlovarského kraje 
– prezentace návrhu

bod č. 33 b)	Tisková oprava usnesení RK 1191/11/09 ze dne 26. 11. 2009

bod č. 33 c)	Zateplování budov Karlovarské krajské nemocnice a.s. v rámci dotace Operačního programu životního prostředí

bod č. 33 d)	Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi obchodní společností Letiště Karlovy 			Vary s.r.o. a obchodní společností A - Zet media a.s., se sídlem Karlovy Vary, Tašovice, 		Sopečná 58, PSČ 360 18, IČ: 280 31 938

bod č. 33 e)	Rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., 
		IČ: 263 67 858 – doporučení jednateli společnosti uzavřít smlouvu

bod č. 33 f) 	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v lékárnách s místem 				provozování na území Karlovarského kraje – 15.12.2009 - 6.1.2010

bod č. 33 g)	Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem pro realizaci akce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově s názvem „Výměna středotlakého kotle včetně regulace – havárie“

bod č. 33 h)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Realizace stavby „Dopravní terminál Sokolov“

bod č. 33 i)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– Změna stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s.


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.1.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 54/01/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.1.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
2. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu s evid. č. D1073/2008 a D1056/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 55/01/10

- schvaluje Dodatek č. 2, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem 
a příjemcem 
- Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. s  evid. č. D 1056/2008 
a Dodatek č. 4, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem
- Národní institut pro další vzdělávání s  evid. č. D 1073/2008 dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem 
a příjemcem
- Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. s  evid. č. D 1056/2008
a uzavření Dodatku č. 4, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem
- Národní institut pro další vzdělávání s  evid. č. D 1073/2008 dle návrhu

Termín kontroly: 22.4.2010
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


3. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu s evid. č. D1075/2008, D1058/2008, D1053/2008, D1145/2008, D1147/2008, D1146/2008, D1044/2008, D1038/2008, D1039/2008, D1054/2008, D1155/2008, D1060/2008, D1110/2008, D1057/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 56/01/10

- schvaluje Dodatky č. 1, kterými se upravují Smlouvy o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci:
	bit cz training, s.r.o. s evid. č. D 1053/2008
	Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace s evid. č.  D1145/2008
	Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary s evid. 
č. D1147/2008
	Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. s evid. č.  D1054/2008 
	Základní škola Skalná, okres Cheb s evid. č. D1155/2008
	Asistenční centrum, a.s. s evid. č.  D1110/2008

a Dodatky č. 2, kterými se upravují Smlouvy o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci: 
	Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice s evid. 
č.  D1075/2008

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 
s evid. č.  D1058/2008
2 x Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně s evid. č. D1146/2008 
a D1044/2008 
Integrovaná střední škola Cheb s evid. č. D 1038/2008
Asociace „Záchranný kruh“ s evid. č. D1039/2008
Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace s evid. 
č. D1057/2008
a Dodatek č. 3, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem: 
	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov s evid. č.  D1110/2008
dle návrhu


- schvaluje uzavření Dodatků č. 1, kterými se upravují Smlouvy o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci:
	bit cz training, s.r.o. s evid. č. D 1053/2008 
	Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace s evid. č.  D1145/2008
	Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary s evid. 
č.  D1147/2008
	Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. s evid. č. D1054/2008
	Základní škola Skalná, okres Cheb s evid. č. D1155/2008
	Asistenční centrum, a.s. s evid. č.  D1110/2008

a uzavření Dodatků č. 2, kterými se upravují Smlouvy o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci: 
	Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice s evid. 
č.  D1075/2008

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 
s evid. č.  D1058/2008
2 x Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně s evid. č. D1146/2008 
a D1044/2008
Integrovaná střední škola Cheb s evid. č. D 1038/2008
Asociace „Záchranný kruh“ s evid. č. D1039/2008
Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace s evid. 
č. D1057/2008,
a uzavření Dodatku č. 3, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem: 
	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov s evid. č.  D1110/2008
dle návrhu

 
Termín kontroly: 22.4.2010

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






4. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu s evid. Č. D1059/2008, D1143/2008, D1072/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 57/01/10

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem: 
	Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary s evid. č.  D1059/2008 

a Dodatky č. 2, kterými se upravují Smlouvy o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci:
	Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace s evid. č.  D1143/2008  
	Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace s evid. č.  D1072/2008 

dle návrhu 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem: 
	Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary s evid. č.  D1059/2008 

a uzavření Dodatků č. 2, kterými se upravují Smlouvy o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci:
	Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace s evid. č.  D1143/2008  
	Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace s evid. č.  D1072/2008 

dle návrhu 

Termín kontroly: 22.4.2010
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


5. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 58/01/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 4/2010
 - přesun rozpočtových prostředků v rámci  Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši ± 252.000,-- Kč a zároveň přesun z odboru sociálních věcí do odboru kancelář ředitele úřadu (platy, dohody, zákonné odvody) ve výši ± 56.500,-- Kč k předfinancování výdajů spojených s pořádáním úvodní konference Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.) financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb 

Rozpočtovou změnu č. 5/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 21.000.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty zaměstnanců, souvisejících odvodů, náhrad platů za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů ve školství v období I. čtvrtletí 2010 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 6/2010
- přesun rozpočtových prostředků ze schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 56.130,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k vyplacení odměn za práci externích pracovníků v souvislosti s konáním Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v Libereckém kraji ve dnech 31.1. – 5.2.2010.

Rozpočtovou změnu č. 7/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.500.000,-- Kč z rezervy Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na mimořádnou návratnou provozní dotaci pro nově vzniklé příspěvkové organizace Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech ve výši 500.000,-- Kč a pro Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově ve výši 2.000.000,-- Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků těchto organizací

Rozpočtovou změnu č. 8/2010
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 
ve výši 1.130.000,-- Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství - kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičních finančních prostředků obci Libá ve výši 500.000,-- Kč a Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech ve výši 
630.000,-- Kč na spolufinancování vodohospodářských staveb financovaných Ministerstvem zemědělství ČR

Rozpočtovou změnu č. 10/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,-- Kč do příspěvků cizím subjektům pro Hockey Club Karlovy Vary jako neinvestiční příspěvek na úhradu části výdajů při organizaci 9. ročníku turnaje 
o putovní pohár hejtmana Karlovarského kraje v ledním hokeji, kategorie staršího dorostu 
(75.000,-- Kč) a 8. ročníku mezinárodního turnaje v ledním hokeji žen (25.000,-- Kč)
Termín kontroly: 25.2.2010

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


6. Schválení navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech a Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 
v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 59/01/10

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace:
	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech ve výši 500.000,-- Kč 

Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově ve výši 2.000.000,-- Kč  

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Žádost o poskytnutí účelové dotace na rok 2010 k dofinancování prokazatelné ztráty ve veřejné regionální osobní drážní dopravě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 60/01/10

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace na rok 2010 ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem a odesláním žádosti na Ministerstvo dopravy ČR k poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě, dle návrhu

Termín kontroly: 25.2.2010
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


8. Uzavření smluv o závazku veřejné služby na rok 2010 – poskytování žákovského jízdného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 61/01/10

- schvaluje uzavření smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě -  poskytování žákovského jízdného, s dopravci František Farář, PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o., Cvinger bus s.r.o., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Autobusy Karlovy Vary, a.s., AD Ligneta regionalbus s.r.o., Ligneta autobusy s.r.o., ČI-DU, spol. s r.o. a DPÚK a.s. dle návrhu

- schvaluje uzavření smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní dopravě - poskytování žákovského jízdného, s dopravci VIAMONT a.s. a České dráhy, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 1.4.2009
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


9. Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje uzavřený s dopravcem České dráhy, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 62/01/10

- schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě ev. č.: 345/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem České dráhy, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 4.3.2010

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


10. Projekt „Karlovarská karta“ - schválení finančního krytí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 63/01/10

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace do 13. výzvy vyhlašované v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Karlovarská karta“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí se zajištěním finančního krytí na realizaci projektu „Karlovarská karta“ v  předpokládané výši celkových výdajů, tj. 85.000.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí se zajištěním předfinancovaní projektu „Karlovarská karta“ ve výši 100 % z celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 85.000.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí se zajištěním spolufinancování projektu „Karlovarská karta“ ve výši 7,5 % způsobilých výdajů
projektu, tj. 6.375.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 7.10.2010

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


11. Projekt „Karlovarská karta“ - schválení výsledku soutěže o název pro bezkontaktní čipovou kartu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 64/01/10

- schvaluje vítězný název „K3“ pro bezkontaktní čipovou kartu, která bude v rámci projektu „Karlovarská karta“ využívána jako elektronická jízdenka 

Zodpovídají: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského   kraje, p.o.
                       Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


12. 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 – 2015ZZměna
S – smlouva 
o úvěru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 65/01/10

- schvaluje uzavření smlouvy o úvěru mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a.s., Bělehradská 13, 361 19 Karlovy Vary na „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“ ve výši 350 mil. Kč a pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. jejím podpisem smlouvy

Termín kontroly: 25.2.2010

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 66/01/10

- souhlasí s uzavřením podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodními společnostmi dle návrhu
Termín kontroly: 25.2.2010
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

14. Změna člena Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 67/01/10

- schvaluje změnu člena Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji dle návrhu
Termín kontroly: 1.4.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


15. Informace o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene od 1.7.2009 do 31.12.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 68/01/10

- bere na vědomí informaci o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene k silničním pozemkům od 1.7.2009 do 31.12.2009 dle předloženého návrhu

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


16. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 69/01/10

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.  


17. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 70/01/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p. č. 2920/1 v k. ú. Otročín, silnice 
č. III/19824 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu  č. 270-6260/2008 
ze dne 18.7.2008 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p. č. 693 v k. ú. Pila, silnice č. III/2086 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 420-40/2008 ze dne 21.8.2008 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p. č. 2920/1 a p. č. 2904/3 v k. ú. Otročín, silnice č. III/19824 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 277-6260/2009 ze dne 23.6.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p. č. 651/1 v k. ú. Lesík, silnice              
č. III/21041 ve prospěch paní Jitky Štefanové dle geometrického plánu č. 210-120/2009 ze dne 8.11.2009 (umístění inženýrských sítí – kanalizační potrubí), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009

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

Termín kontroly: 20.5.2010

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






18. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice 
č. III/2188 včetně pozemkových parcel, mostu, součástí a příslušenství v k. ú. Rolava a Přebuz

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 71/01/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 942 o výměře 10230 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 34-2670/2008 z původní pozemkové parcely 942 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 942/2 v k. ú. Rolava a obci Přebuz 
a pozemkovou parcelu č. 1489 o výměře 12109 m2 v k. ú. a obci Přebuz, vše včetně stavby silnice 
č. III/2188, mostu ev. č. 2188-1, součástí a příslušenství formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Přebuz, se sídlem Přebuz 7, 358 01 Kraslice, IČ 00259543, zastoupeným starostou města panem Antonínem Čoukou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 23.2.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Přebuz. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice 
č. III/2188 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací a k následnému uzavření darovací smlouvy a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 23.9.2010

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

19. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění telekomunikačního řešení pro Krajský úřad Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 72/01/10

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zajištění telekomunikačního řešení pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ s tím, že jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena:

- Nabídka uchazeče T-Mobile Czech Republic a.s.

- pověřuje náměstka hejtmana Mgr. Jaroslava Borku uzavřením smlouvy o zajištění telekomunikačních  služeb se společností T-Mobile Czech Republic a.s., od 1.5.2010 do 30.4.2012, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- souhlasí s uzavřením dodatku k rámcové smlouvě o zajištění telekomunikačních služeb se společností T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 1.2.2008, jehož předmětem je prodloužení platnosti rámcové smlouvy do 30.4.2010 a pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí uzavřením tohoto dodatku 
do 30.1.2010

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí informovat ředitele příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj, o prodloužení stávající rámcové smlouvy se společností T-Mobile Czech Republic a.s. do 30.4.2010 a o výsledku výběrového řízení na „Zajištění telekomunikačního řešení pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ pro období od 1.5.2010 do 30.4.2012
Termín kontroly: 22.4.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


20. Návrh na uložení smluvní pokuty za jednorázové porušení povinnosti příjemcem příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 73/01/10

- schvaluje neuložení smluvní pokuty Rostislavu a Lídii Markovým 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: 4.3.2010
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství                     a cestovního ruchu


21. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Centred o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 74/01/10

- schvaluje neposkytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Centred o.s. na projekt „Živá paměť Karlovarského kraje“
Termín kontroly: 2.9.2010  
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství                     a cestovního ruchu


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 75/01/10

- bere na vědomí informaci o úhradách regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za období listopad 2009 v nestátních zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Karlovarským krajem:
	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 06

Léčebna dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek, 362 21

- schvaluje ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních darů na úhradu regulačních poplatků vybíraných podle ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z prostředků Karlovarského kraje pojištěncům uvedeným v návrhu, a to výlučně na kompenzaci nákladů za uhrazené regulační poplatky v následujících
zdravotnických zařízeních: 
	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 06

Léčebna dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek, 362 21
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 76/01/10

- souhlasí s účinností od 1. března 2010 s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o., z 200 na 300
        
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat právnickou osobu a jejího zřizovatele o stanovisku kraje
Termín kontroly: 1.4.2010 

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


24. Zřízení nového oboru vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 77/01/10

- schvaluje s účinností od 1. září 2010 zřízení oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 68 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

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

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

Termín kontroly: 2.9.2010 

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


25. Určení platu ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 78/01/10

- určuje plat PhDr. Miroslavu Liškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, s účinností od 1. února 2010 dle návrhu platového výměru 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s určením platu 

Termín kontroly: 25.2.2010

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


26. Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi Karlovarským krajem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 79/01/10

- schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Karlovarským krajem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze na letní semestr akademického roku 2009/2010 s výší nájemného 75.000,-- Kč bez DPH 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 4.3.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
 a tělovýchovy


27. Odvolání a jmenování člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 80/01/10

- odvolává Mgr. Petra Zmudu, ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov, 
z funkce člena konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary, jmenovaného jako odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

- jmenuje Mgr. Ivanu Dudarcovou, ředitelku příspěvkové organizace Dětský domov Mariánské Lázně, členem konkursní komise na obsazení funkce ředitele uvedené příspěvkové organizace jako odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zajistit plnění úkolů spojených s odvoláním a jmenováním člena konkursní komise
Termín kontroly: 25.2.2010   

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




28. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových organizací Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary a Dětský domov Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 81/01/10

- bere na vědomí oznámení PhDr. Evy Průchové o vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary dnem 30. června 2010 

- bere na vědomí oznámení Mgr. Petra Křepelky o vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Plesná dnem 31. ledna 2010 s tím, že s účinností od 1. února 2010 vykonává práva 
a povinnosti vyplývající z funkce ředitele uvedené příspěvkové organizace paní Marie Křepelková Cízlerová jako zástupce ředitele, který jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu činnosti, a to do doby jmenování nového ředitele na základě výsledků konkursního řízení

- určuje plat paní Marii Křepelkové Cízlerové s účinností od 1. února 2010 podle platového výměru dle návrhu

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových organizací Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary a Dětský domov Plesná   

- schvaluje text oznámení o konání konkursních řízení dle přílohy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s přípravou a organizací konkursních řízení a s určením platu 
 
Termín kontroly: 25.2.2010 

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


29. Partnerství příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov v projektu „Budoucnost pro Samuela“ Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 82/01/10

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Budoucnost pro Samuela“ Dětského domova 
a Školní jídelny, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvkové organizace, v rámci výzvy č. 14 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na předkládání žádostí individuálních projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Budoucnost pro Samuela“ ve výši 27.611.969,00 Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- souhlasí, aby partnerem projektu s finančním příspěvkem byla příspěvková organizace Dětský domov Ostrov

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi organizací Dětský domov 
a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace, a příspěvkovou organizací Dětský domov Ostrov

- 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


30. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 12. výzva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 83/01/10

- souhlasí s kladným ohodnocením žádostí v rámci 12. výzvy a doporučuje  poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


31. Změna č. 12 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 84/01/10

- souhlasí se změnou č. 12 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu č. 12 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


32. Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 85/01/10

- schvaluje Dohodu o spolupráci při řešení pilotního projektu EKO-KOM, a.s. a Karlovarského kraje včetně rozdělení finančních prostředků ve výši 1.500.000,-- Kč z rozpočtu odboru životního prostředí 
a zemědělství

- schvaluje Dohodu – Realizace pilotního projektu v roce 2010
Termín kontroly: 18.3.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


	
33 a) Nová struktura a optimalizace řešení informačního portálu Karlovarského kraje – prezentace návrhu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 86/01/10

- bere na vědomí předložený návrh nové struktury a optimalizace řešení Informačního portálu Karlovarského kraje

- souhlasí s jeho realizací pracovníky odboru informatiky
Termín kontroly: 6.5.2010
Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


33 b) Tisková oprava usnesení RK 1191/11/09 ze dne 26.11.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 87/01/10

- schvaluje tiskovou opravu usnesení RK 1191/11/09 ze dne 26.11.2009:

Původní znění: 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, v souvislosti s výzvou Ministerstva vnitra ČR, ukončit  platnost a účinnost  usnesení č. ZK 337/12/08 ze dne 18.12.2009, a to dnem 31.12.2009

Nové znění: 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, v souvislosti s výzvou Ministerstva vnitra ČR, ukončit  platnost a účinnost  usnesení č. ZK 337/12/08 ze dne 18.12.2008, a to dnem 31.12.2009
Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

33 c) Zateplování budov Karlovarské krajské nemocnice a.s. v rámci dotace Operačního programu životního prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 88/01/10

- bere na vědomí informaci o možnostech čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životního prostředí Karlovarským krajem určených na zateplení budov Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- schvaluje návrhy Smluv o dílo o zhotovení projektové dokumentace mezi Karlovarským krajem  
a Dekprojekt s.r.o., se sídlem Tiskařská 10/257, Praha 10, PSČ 108 00, a návrhy Smluv o dílo 
o zhotovení projektové dokumentace, uzavřené mezi Karlovarským krajem a Ing. Karlem Drahokoupilem, se sídlem Krále Jiřího 22, Karlovy Vary,  PSČ 360 01, dle návrhu

- schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Zateplování budov v rámci dotace Operačního programu životního prostředí“ dle návrhu

- schvaluje návrh mandátní smlouvy mezi Karlovarským krajem a RE-DI, regionalistka, ekologie, developing, investice, spol. s.r.o., se sídlem Západní 20/1779, Karlovy Vary, PSČ 360 01, v souvislosti s činností pro podání žádosti do Operačního programu Životního prostředí dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3.2 Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry Operačního programu Životního prostředí pro stavební úpravy vybraných pěti objektů v areálech Karlovarské krajské nemocnice a.s. včetně všech příloh
Termín kontroly: 2.12.2010
Zodpovídá:  Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.


33 d) Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi obchodní společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. a obchodní společností A - Zet media a.s., se sídlem Karlovy Vary, Tašovice, Sopečná 58, 
PSČ 360 18, IČ: 280 31 938

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 89/01/10

- schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi obchodní společností Letiště Karlovy Vary s.r.o., 
IČ: 263 67 858, se sídlem Karlovy Vary, K Letišti 132, PSČ 360 01, jako nájemcem (dále jen „nájemce“) a obchodní společností A - Zet media a.s., se sídlem Karlovy Vary, Tašovice, Sopečná 58, PSČ 360 18, IČ: 280 31 938, jako podnájemcem (dále jen „podnájemce“), za těchto podmínek:

	předmět podnájmu: pozemky parc.č. 351/1, 351/8 a 399/3 vše v k.ú. Olšová Vrata, dle geometrického zaměření, jež bude za tímto účelem zpracováno

účel podnájmu: provedení investice – výstavba a provoz fotovoltaické elektrárny 
o maximálním výkonu 7 MW, jejíž specifikace a umístění je uvedeno v příloze tohoto usnesení a bude přílohou předmětné smlouvy s tím, že podnájemce výslovně prohlásí, že předmět nájmu je způsobilý k tomuto užívání
doba podnájmu: doba určitá 20 let ode dne účinnosti smlouvy
výše úplaty: ve výši stanovené znaleckým posudkem, jež bude za tímto účelem zpracován
další podmínky: podnájemce přijme závazek, že pokud dojde ke skončení právního vztahu založeného touto smlouvou, nemá podnájemce nárok na vrácení nákladů na opravy a údržbu a do doby skončení podnájemního vztahu vynaložených nákladů 
v rámci investice na technické zhodnocení předmětu podnájmu. V tomto případě pak vůči nájemci z tohoto titulu nebude uplatňovat žádných nároků a požadovat ve smyslu ust. § 667 OBČZ uhradit to, o co se provedením investice, oprav či technického zhodnocení podnájemcem, zvýší hodnota předmětu podnájmu (nemovitostí), anebo na vydání toho, o co se nájemce provedením oprav podnájemcem obohatil
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


33 e) Rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., 
IČ: 263 67 858 – doporučení jednateli společnosti uzavřít smlouvu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 90/01/10

- doporučuje, v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., 
IČ: 263 67 858, se sídlem Karlovy Vary, K Letišti 132, PSČ 360 01, jednateli společnosti uzavřít podnájemní smlouvu se společností A – Zet media a.s., se sídlem Karlovy Vary, IČ: 280 31 938, za podmínek schválených usnesením Rady Karlovarského kraje, kterým bylo schváleno uzavření podnájemní smlouvy

Termín kontroly: 24.6.2010

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


33 f) Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje – 15.12.2009 - 6.1.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 91/01/10

- 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 15. prosince 2009 do 6. ledna 2010 v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje

- schvaluje ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních darů v konkrétní výši a konkrétním pojištěncům uvedeným v návrhu k tomuto usnesení na úhradu regulačních poplatků vybíraných podle ustanovení § 16a zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z prostředků Karlovarského kraje, a to výlučně na kompenzaci nákladů za uhrazené regulační poplatky v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


33 g) Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem pro realizaci akce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově s názvem „Výměna středotlakého kotle včetně regulace – havárie“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 92/01/10

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 01/2009 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro realizaci akce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově s názvem „Výměna středotlakého kotle včetně regulace 
– havárie“

- pověřuje Ing. Moniku Šumovou realizací akce za prokazatelně nejnižších možných nákladů 
Termín kontroly: 18.3.2010
Zodpovídá: Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově


33 h)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Realizace stavby „Dopravní terminál Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 93/01/10

- schvaluje vyloučení uchazečů
BERGER BOHEMIA, a.s. se sídlem Klatovská 410, 320 64 Plzeň – město, IČ 45357269
	EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní třída 138/10, 110 00 Praha, IČ 45274924
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Realizace stavby „Dopravní terminál Sokolov“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Realizace stavby „Dopravní terminál Sokolov“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Sdružení BSS a ISSO Dopravní terminál Sokolov - sdružení dodavatelů bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. a ISSO 
– Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. s nabídkovou cenou  78,416.069,-- Kč včetně DPH.
Termín kontroly: 6.5.2010

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


33 i) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– Změna stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 94/01/10

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

rozhoduje o změně stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. takto:

- z Článku 14.1 stanov se vypouští:  Představenstvo společnosti má tři členy
- do Článku 14.1 stanov se vkládá: Představenstvo společnosti má pět členů


volí, v souladu s čl. 14.2. stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., další nové členy do představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:
- Miloslava Čermáka 
- Ing. Jaroslava Bradáče
- Ing. Dagmar Divišovou 

- schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 
a panem Miloslavem Čermákem, v souladu s ustanovením zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
(§5 odst. 2), dle návrhu

- schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 
a panem Ing. Jaroslavem Bradáčem, v souladu s ustanovením zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (§5 odst. 2), dle návrhu

- schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 
a paní Ing. Dagmar Divišovou, dle návrhu

- ukládá Mgr. Jiřímu Fojtíkovi, generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. povinnost zabezpečit uzavření smluv o výkonu funkce člena představenstva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a panem Miloslavem Čermákem, Ing. Jaroslavem Bradáčem, Ing. Dagmar Divišovou

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

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

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit zápis změn stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s. do obchodního rejstříku ve lhůtě stanovené zákonem

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. vyhotovit úplné znění stanov a uložit je 
do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu změn stanov do obchodního rejstříku
 
Termín kontroly: 2.9.2010
Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.


