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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 5. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 11. února 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:10 do 12:10 hodin 


Přítomni:              	Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, 
PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Navrátil, p. Čermák (od 10:16 do 10:19 hod.)	
Omluveni:		PaedDr. Novotný, Mgr. Havel	
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizváni:	Bc. Lokajíček. Mgr. Fojtík, Ing. Divišová, Ing. Pavlas, p. Dacková
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.2.2010		   RK 95/02/10 
  2.    Schválení užití znaku Karlovarského kraje na informační tabuli České komory	   RK 96/02/10	      
         autorizovaných inženýrů a techniků
  3.	 Schválení užití znaku Karlovarského kraje na výstavní expozici a v publikaci 	   RK 97/02/10
         Slavné vily Karlovarského kraje
  4.    Schválení Dodatku č. 1 předpisu rady kraje č. PR 01/2009 Pravidla pro zadávání 	   RK 98/02/10
         veřejných zakázek Karlovarským krajem
  5.    Nové znění Statutu výběrové komise Karlovarského kraje pro výběr projektů       	   RK 99/02/10	
         předložených v rámci 1. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 
         Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  6.    Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Realizace stavby   	   staženo        	 	„Cyklostezka Ohře“
  7.	 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje      RK 100/02/10
         na spolufinancování realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra 
         vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 
         Severozápad
  8.    Revokace usnesení č. RK 32/01/10 a poskytnutí daru Folklornímu sdružení České 	  RK 101/02/10		 republiky	   
  9.   Schválení dodatku č. 1smlouvy o dílo na realizaci zakázky: „Zpracování                   RK 102/02/10
        projektové dokumentace na akci: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – 
        Nemocnice v Karlových Varech – Pracoviště magnetické rezonance, nukleární 
        medicíny a přípravy radiofarmak“
10.	 Rozpočtové změny								  RK 103/02/10
11.	 Změna finančního vztahu rozpočtu Karlovarského kraje k rozpočtu příspěvkové 	  RK 104/02/10
         organizace Gymnázium Ostrov na rok 2010
12.    Změna účelu použití části investičních prostředků pro Karlovarskou krajskou         	  RK 105/02/10
         nemocnici a.s.
13.    Schválení navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci    	  RK 106/02/10
         Muzeum Sokolov
14.    Žaloba proti obchodní společnosti LIGNETA autobusy s.r.o.			  RK 107/02/10
15.    Žaloba na RNDr. Karla Nyklese - EKOLOGIA Mariánské Lázně IČ:12877336 	  RK 108/02/10
         z důvodu nároku na smluvní pokutu
16.    Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh změny smlouvy a návrh dodatku   	  RK 109/02/10
         č. 1 ke smlouvě
17.    Program obnovy venkova 2010 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4		  RK 110/02/10
18.	 Projekt „Dopravní terminál Cheb“ - schválení finančního krytí a předložení 	  RK 111/02/10            	 žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad
19.    Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ - schválení finančního 		  RK 112/02/10
         krytí a předložení žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad	
20.	 Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		  RK 113/02/10
         v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního 
         programu v letech 2011 - 2015ZZměna
S – smlouva o ručení
21.	 Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akcí realizovaných v roce 	  RK 114/02/10
 2009 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
22.    Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 11/2010 - 10/2014	  RK 115/02/10
         – vyhodnocení zadávacího řízení	
23.    Provozní plán KSÚSK KK, p.o., na rok 2010					  RK 116/02/10 
24.	  Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci 		  RK 117/02/10
          projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část
25. 	1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní 	  RK 118/02/10
	obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“
26.      Projekt Karlovarská karta – úkoly a jejich zajištění				  RK 119/02/10
27.      Regionální transformační tým na úrovni Karlovarského kraje pro potřeby 	  RK 120/02/10
           individuálního projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“ 
           a pro čerpání investičních prostředků z IOP
28.	Snížení kapacity Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, Americká 52, 	  RK 121/02/10
Cheb
29.      Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 	  RK 122/02/10
           v Lubech, příspěvková organizace
30.	 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 	  RK 123/02/10
           postižením v Sokolově paní Guzaničové Lence za splnění mimořádného úkolu
31.	 Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 4.3.2010		  RK 124/02/10
32.	 Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2010			  RK 125/02/10
33.	 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – 	  RK 126/02/10
           pozemkové parcely v k. ú. Chylice u Útviny, Svinov u Toužimi, Útvina a Přílezy
34.	 Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – 	  RK 127/02/10
           pozemkové parcely v k. ú. Dolní Chodov
35.      Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – 	  RK 128/02/10
           část pozemkové parcely č. 330 v k. ú. Hlinky
36.	 Zrušení části usnesení č. RK 574/07/08 ze dne 24.7.2008 - Zřízení věcných 	  RK 129/02/10
 břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských 
 sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
37.      Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním   RK 130/02/10	
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
38.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	   RK 131/02/10
parcely v k. ú. Bečov nad Teplou
39.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	   RK 132/02/10	
          parcely č. 430 a č. 427 v k. ú. Bříza nad Ohří – PF ČR
40.     Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	   RK 133/02/10	
          parcely č. 206/4 a č. 320/5 v k. ú. Bříza nad Ohří – ŘSD ČR
41.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemkovou 	   RK 134/02/10
parcelu č.  593/1 v k. ú. Drahovice
42.	Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období   RK 135/02/10	
od 01.07.2009 do 31.12.2009
43.	Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění  	   RK 136/02/10
výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb
44.	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje 	   RK 137/02/10
ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
45.	Návrh na opakované uložení smluvní pokuty za jednorázové porušení povinnosti 	   RK 138/02/10
příjemce příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 
kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008
46.	Žádost o udělení výjimky příjemci příspěvku poskytnutého z rozpočtu 		   RK 139/02/10
Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných 
objektů v roce 2009
47.	Nové znění pravidel a smlouvy pro poskytování příspěvků z rozpočtu 		   RK 140/02/10
Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných 
objektů
48.	Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea 		   RK 141/02/10
Karlovarského kraje, p. o. - Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
49.	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.				   RK 142/02/10
50.	Pravidla Rady Karlovarského kraje pro hodnocení a poskytování příspěvků 	   RK 143/02/10
z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru zdravotnictví
51.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 	   RK 144/02/10	
Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje na celostátní 
kongres záchranných služeb s názvem Karlovarské dny PNP 2010
52.	Prověření dotace města Cheb na nákup lékařských přístrojů			   RK 145/02/10
53.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		   RK 146/02/10
nemocnice a.s.:  Informace k akci „Nové CT“ pro nemocnici K. Vary
54.	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Krajský dětský 	   staženo
domov pro děti do 3 let – „Zateplení budov Krajského dětského domova pro děti 
do 3 let“ v rámci 	Operačního programu Životního prostředí
55.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků 		   RK 147/02/10	
ve zdravotnických zařízeních Karlovarského kraje – prosinec 2009
56.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v Léčebně	   staženo
	dlouhodobě nemocných v Nejdku a lékárnách s místem provozování na území
	Karlovarského kraje za období leden 2010
57. 	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice   staženo	
a.s. – Veřejná zakázka – dodávka silové elektřiny pro Karlovarskou krajskou 
nemocnici a.s. + schválení návrhu smlouvy		
58.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice    RK 148/02/10
a.s. Informace o projektu: Vytvoření „Centra pro prevenci a léčbu chronické rány, 
	chronické bolesti s přihlédnutím k principům ošetřovatelské  kinestetiky“
59.	Smlouvy o finančním a nefinančním partnerství v projektu Karlovarského kraje	    RK 149/02/10
	„Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“
60.	Petice za zachování střední školy v Kraslicích					    RK 150/02/10 61.	Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace Domov 	    RK 151/02/10
          mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně
62.    Podnět ve věci zrušení oboru Informační technologie ve střední škole, jejíž                 RK 152/02/10 
činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov
63.     Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 	    staženo
          za školní rok 2008/2009
64.	Výsledek veřejnosprávní a státní kontroly České školní inspekce u příspěvkové 	    RK 153/02/10
organizace Střední škola živnostenská Sokolov a přijetí opatření ke zjištěným 
nedostatkům
65.	Změna usnesení č. RK 1200/11/09 – Změny zřizovacích listin příspěvkových 	    RK 154/02/10
organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
Karlovarským krajem
66.	Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	    RK 155/02/10
organizace Dětský domov Plesná
67.	Změna č. 13 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje		    RK 156/02/10
68.	Změna č. 14 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje		    RK 157/02/10
69a)	Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka didaktické techniky 	    RK 158/02/10
           na Gymnázium Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
69b)	Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka ICT na Gymnázium 	    RK 159/02/10
Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
69c)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro CITY 	    RK 160/02/10	GOLF & RACING CLUB s.r.o.












Ing. Petr Navrátil v. r.        		                   PaedDr. Vratislav Emler v. r.
             náměstek hejtmana				 		ověřovatel
Karlovarského kraje




















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Ing. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 69 a)	Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka didaktické techniky
na Gymnázium Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

bod č. 69 b)	Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka ICT na Gymnázium 
Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

bod č. 69 c)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro CITY 
	    	GOLF & RACING CLUB s.r.o.

Staženo z programu:

bod č. 6    	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Realizace stavby 				„Cyklostezka Ohře“
		
bod č. 54	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro 			děti do 3 let – „Zateplení budov Krajského dětského domova pro děti do 3 let“ v rámci 			Operačního programu Životního prostředí

bod č. 56	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v Léčebně dlouhodobě 			nemocných v Nejdku a lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje za 			období leden 2010

bod č. 57 	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice  
		a.s. – Veřejná zakázka – dodávka silové elektřiny pro Karlovarskou krajskou 
		nemocnici a.s. + schválení návrhu smlouvy		

bod č. 63     	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 		2008/2009


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.2.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 95/02/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.2.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení užití znaku Karlovarského kraje na informační tabuli České komory autorizovaných inženýrů a techniků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 96/02/10

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na informační tabuli České komory autorizovaných inženýrů a techniků

Termín kontroly: 3.3.2010

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


3. Schválení užití znaku Karlovarského kraje na výstavní expozici a v publikaci Slavné vily Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 97/02/10

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na výstavní expozici a v publikaci Slavné vily Karlovarského kraje
Termín kontroly: 3.3.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


4. Schválení Dodatku č. 1 předpisu rady kraje č. PR 01/2009 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 98/02/10

- schvaluje Dodatek č. 1 předpisu rady kraje č. PR 01/2009 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem
Termín kontroly: 1.4.2010
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


5. Nové znění Statutu výběrové komise Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 1. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 99/02/10

- ruší část usnesení RK č. 1129/11/09 ze dne 23.11.2009, týkající se schválení Statutu výběrové komise Zprostředkujícího subjektu v oblasti podpory 3.2 pro Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK) 

- schvaluje nové znění Statutu výběrové komise Zprostředkujícího subjektu v oblasti podpory 3.2 
pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) dle návrhu
Termín kontroly: 22.4.2010 Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat

6. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Realizace stavby „Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 100/02/10

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
dle návrhu

- ukládá řediteli příspěvkové organizace připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 18.3.2010 
Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


8. Revokace usnesení č. RK 32/01/10 a poskytnutí daru Folklornímu sdružení České republiky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 101/02/10

- zrušuje usnesení č. RK 32/01/10 na udělení daru ve výši 110.000,-- Kč Folklornímu sdružení České republiky na pořádání XII. Národního krojového plesu

- souhlasí s udělením daru ve výši 20 000,-- Kč Folklornímu sdružení České republiky na pořádání 
XII. Národního krojového plesu
Termín kontroly: 1.4.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


9. Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci zakázky: „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovarská krajská nemocnice a. s. – Nemocnice v Karlových Varech 
– Pracoviště magnetické rezonance, nukleární medicíny a přípravy radiofarmak“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 102/02/10

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zakázku „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pracoviště magnetické rezonance, nukleární medicíny a přípravy radiofarmak“ mezi Karlovarským krajem a společností ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zakázku „Zpracování projektové dokumentace 
na akci: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pracoviště magnetické rezonance, nukleární medicíny a přípravy radiofarmak“ mezi Karlovarským krajem a společností ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

Termín kontroly: 3.3.2010

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, odbor investic a grantových schémat


10. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 103/02/10

schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 11/2010

- zapojení financování z Fondu Konference cestovního ruchu a lázeňství ve výši 1.226.164,10 Kč (zůstatek 2009) a zároveň zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.115,19 Kč do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí neuznatelných výdajů projektu, které vznikly navýšením DPH od 1.1.2010. Finanční prostředky jsou určeny k realizaci projektu Konference cestovního ruchu a lázeňství realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu, tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. 

Rozpočtovou změnu č. 12/2010

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru dopravy a silničního hospodářství do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 21.228,-- Kč na úhradu nájemného za pronájem pozemku v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou ev.č. M 054/2009, v rámci integrovaného projektu Dopravní terminály Karlovarského kraje Dopravní terminály Mariánské Lázně. Projekt je připravován k realizaci 
a financování z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu č. 13/2010

- přesun rozpočtových prostředků v celkové částce ± 250.000,-- Kč, a to ± 150.000,-- Kč v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, finanční prostředky jsou určeny na zajištění přípravy fyzických osob stát se osvojiteli nebo pěstouny a dále na zajištění poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, příspěvková organizace Kynšperk nad Ohří a ± 100.000,-- Kč z Odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu, oddělení personálních věcí a vzdělávání Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na zřízení poradních sborů jako zvláštních orgánů pro účely zprostředkování osvojení pěstounské péče

Rozpočtovou změnu č. 14/2010

 - zapojení financování Fondu Individuální projekt pro oblast poskytování služeb sociální prevence 2008 - 2012 (OP LZZ I.) ve výši 30.329.526,29 Kč (zůstatek 2009). Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012, 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. 15/2010

- změna charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 600.000,-- Kč 
v rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu administrace a řízení projektu, kterou zajišťuje příspěvková organizace Karlovarského kraje Agentura projektového a dotačního managementu pro projekt Interaktivní galerie Becherova vila, který je realizován v rámci  ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

Rozpočtovou změnu č. 16/2010

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z přebytku hospodaření z roku 2009 ve výši 
80.719,76 Kč do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se 
o nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na poskytnutí příspěvků obcím v rámci dotačního programu eGovernment v obcích. V letošním roce bude vyhlášen dotační titul 2 a Karlovarský kraj se podílí na spolufinancování projektů obcí realizovaných v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osa 2, oblast podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Rozpočtovou změnu č. 17/2010

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z přebytku hospodaření z roku 2009 ve výši 
330.059,33 Kč do Odboru správa majetku Krajský úřad Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na úhradu nájemného projektu Cyklostezka Ohře - akce č. 4009, který je realizován a financován v rámci ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu č. 18/2010

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z přebytku hospodaření z roku 2009 ve výši 8.304,-- Kč 
do Odboru správa majetku Krajský úřad Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na úhradu nájemného projektu Cyklostezka Ohře II. - akce č. 4040, který je připravován k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost 
a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu č. 19/2010

- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 10.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na vyplacení výhry pro vítěze soutěže vyhlášené Karlovarským krajem o nový název projektu Karlovarská karta – K3, který je připravován k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II. Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 20/2010

- zapojení financování z Fondu vizuální prezentace KK ve výši 2.090.530,-- Kč (zůstatek 2009). Finanční prostředky jsou určeny k realizaci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje
realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu, tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. 
Rozpočtovou změnu  č. 21/2010

- zapojení financování Fondu poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji ve výši 
9.667.007,81 Kč (zůstatek 2009). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského individuálního projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.) 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. 
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 210.000,-- Kč z Odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce v rámci administrace projektu
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 6.161,-- Kč z Odboru sociálních věcí do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje k úhradě nájemného 3 bytů plynoucí z uzavření Smluv 
o nájmu bytu, jedná se o realizaci dílčí aktivity projektu, kde výsledkem bude přechod osob z ústavní péče do chráněného bydlení

Rozpočtovou změnu č. 22/2010

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z přebytku hospodaření z roku 2009 ve výši 86.616,32 Kč do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané výdaje na cestovné, které byly převedeny z fondového účtu projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, v rámci programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 23/2010

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 77.000,-- Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke zlepšení účinnosti a efektivnosti implementace programů/projektů čerpajících prostředky z  fondů EU v Karlovarském kraji prostřednictvím dotačního titulu Partnerství pro budoucnost 3, na tento dotační titul byla vyčleněna část finančních prostředků určených v Akčním plánu Programu rozvoje kraje na financování projektu Partnerství pro budoucnost 3. Žadateli o financování z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje, oblast podpory 2.1 – Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti jsou jednotlivé dobrovolné svazky obcí, v tomto případě Mikroregion Sokolov a Karlovarský kraj poskytne finanční prostředky formou neinvestičního příspěvku ve výši 10% celkových uznatelných nákladů. 

Rozpočtovou změnu č. 24/2010

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z přebytku hospodaření z roku 2009 ve výši  
374.136,-- Kč do Odboru investic a grantových schémat Krajský úřad Karlovarského kraje na zpracování projektové dokumentace na akci Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Karlových Varech
- Pracoviště magnetické rezonance, nukleární medicíny a přípravy radiofarmak

Rozpočtovou změnu č. 25/2010

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z přebytku hospodaření z roku 2009 do Odboru
legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 178.500,-- Kč. Neinvestiční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů spojených s organizací zajištění zadávacího řízení na akci Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu – provádění stavby.




Rozpočtovou změnu  č. 26/2010

 - zapojení financování z Fondu zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši 34.859.952,24 Kč (zůstatek 2009 + připsané úroky z běžného účtu za IV. čtvrtletí 09). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

Rozpočtovou změnu  č. 27/2010

- zapojení financování z Fondu rovné příležitosti ve vzdělávání ve výši 17.385.479,04 Kč (zůstatek 2009 + připsané úroky z běžného účtu IV. čtvrtletí 09 + dotace 12/09). Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rozpočtovou změnu  č. 28/2010

- zapojení financování z Fondu další vzdělávání pracovníků škol ve výši 24.620.798,61 Kč (zůstatek 2009 + připsané úroky z běžného účtu za IV. čtvrtletí 09 + dotace 12/09). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. 

Rozpočtovou změnu  č. 29/2010

 - zapojení financování z Fondu podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK ve výši 14.449.436,47 Kč (zůstatek 2009 + připsané úroky z běžného účtu za IV. čtvrtletí 09). Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji.

Rozpočtovou změnu č. 30/2010

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z přebytku hospodaření z roku 2009 ve výši 
124.305,92 Kč do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se 
o nevyčerpané výdaje na cestovné v roce 2009, které byly převedeny z fondového účtu projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, v rámci programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 31/2010

- zapojení financování z Fondu technická pomoc OP VK ve výši 666.102,48 Kč (zůstatek 2009)  
k financování projektů Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost:
	oblast podpory 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG

oblast podpory 5.2 – Informovanost a publicita programu
oblast podpory 5.3 – Zvýšení absorpční kapacity subjektů

Rozpočtovou změnu č. 32/2010

- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 169.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na zpracování Studie proveditelnosti a Popisu horizontálních kritérií, jako povinných příloh žádosti o dotaci na projekt Dopravní terminál Mariánské Lázně, který je připravován k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II. Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 33/2010

- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 288.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na zpracování Studie proveditelnosti a Popisu horizontálních kritérií, jako povinných příloh žádosti o dotaci na projekt Dopravní terminál Cheb, který je připravován k realizaci a financování v rámci  ROP NUTS II. Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 34/2010

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 32.000,-- Kč pro nestátní neziskovou organizaci Sdružení obětí nacismu na celoroční činnost organizace

Rozpočtovou změnu č. 35/2010

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru kanceláře ředitele úřadu do Odboru legislativního 
a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 20.873,-- Kč na zajištění služeb v oblasti pracovněprávních vztahů

Rozpočtovou změnu č. 36/2010

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 362.000,-- Kč 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov na zajištění provozu dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné

Rozpočtovou změnu č. 37/2010

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2009 do rozpočtu Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 595.000,-- Kč na vyplacení odstupného a náhrady platu po dobu výpovědní doby zaměstnancům propuštěným z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti

Rozpočtovou změnu č. 38/2010 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 291.444,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 39/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 21.671,50 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Karlovy Vary na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2009.



Rozpočtovou změnu č. 40/2010

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009
ve výši 300.000,-- Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Sokolov jako investiční příspěvek ve výši 95.000,-- Kč a neinvestiční příspěvek ve výši 205.000,-- Kč, a to na úhradu výdajů spojených s vybavením počítačové učebny pro potřeby nově zřízeného Krajského vzdělávacího centra.

Rozpočtovou změnu č. 41/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  1.800.000,-- Kč. Jedná se o posílení záloh na platy, související odvody a náhrady platů za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů 
ve školství na I. čtvrtletí 2010 určené pro soukromé školy v Karlovarském kraji. Rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy.

Rozpočtovou změnu č. 42/2010 

- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 156.000,-- Kč na základě snížení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázia Ostrov a následné snížení provozního příspěvku této organizaci. Důvodem je snížení odpisů majetku pořízeného v roce 2009. Jedná se o rekonstrukci jídelny, která z důvodu zkušebního provozu nebyla uvedena do užívání a organizace nemohla tento majetek začít odepisovat.

Rozpočtovou změnu č. 43/2010

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009  
ve výši 233.240,-- Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny úhradu díla „Projekt public relation ve školství a zdravotnictví“. Dílo bylo odevzdáno dne 31.12.2009, faktura byla vystavena v měsíci lednu 2010.

Rozpočtovou změnu č. 44/2010

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 24.323.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2010“ pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu  č. 45/2010

- zapojení financování z Fondu výměna zkušeností – přeshraniční spolupráce ve výši 1.146,-- Kč 
do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění výdajů projektu Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy – přeshraniční spolupráce realizovaného za finanční pomoci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, Dispoziční fond

Rozpočtovou změnu č. 46/2010

- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 1.606.500,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na zpracování žádosti o dotaci na projekt Modernizace Karlovarské krajské nemocnice a.s., který je připravován k realizaci a financování v rámci  ROP NUTS II. Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa‚
1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Rozpočtovou změnu č. 47/2010

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 
ve výši 247.952,90 Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Karlovarského kraje k realizaci společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO KOM a.s. 

Rozpočtovou změnu č. 48/2010

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z přebytku hospodaření z roku 2009 ve výši 28.245,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na úhradu platů, dohod a zákonných odvodů projektu Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje.
 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru správních agend a krajského živnostenského úřadu 
do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 387.573,-- Kč na pokrytí výdajů za platy, dohody a zákonné odvody na I. čtvrtletí 2010 projektu Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje, připravovaného k realizaci a financování 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 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 49/2009

- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 465.851,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření Městu Chodov

Termín kontroly: 3.3.2010

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


11. Změna finančního vztahu rozpočtu Karlovarského kraje k rozpočtu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 104/02/10

- souhlasí se změnou finančního vztahu rozpočtu Karlovarského kraje k rozpočtu příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov na rok 2010:

- neinvestiční příspěvek stanoven ve výši 4.106.000,- Kč, tj. snížení o 156 tis. Kč 
- odvod z investičního fondu podle § 31, odst. 2, písm. c), zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, stanoven ve výši 82.000,-- Kč, 
tj. snížení o 156 tis. Kč
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 




12. Změna účelu použití části investičních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 105/02/10

- souhlasí se změnou účelu použití investičních prostředků Karlovarské krajské nemocnice a.s. ve výši 570.196,89 Kč z akce: „Oprava obvodového pláště pavilonu C“ na akci „Vybudování prostorů dětské Lékařské služby první pomoci nemocnice v Chebu“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


13. Schválení navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 106/02/10

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku o 362.000,-- Kč na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci Muzeum Sokolov na úhradu nákladů spojených se správou dolu Jeroným v Čisté 

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel příspěvkové organizace

14. Žaloba proti obchodní společnosti LIGNETA autobusy s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 107/02/10

- schvaluje vymáhání pohledávky za obchodní společností LIGNETA autobusy s.r.o., IČ: 26315963, se sídlem: Toužim, Plzeňská 12, PSČ 36401 ve výši 100.000,- Kč z titulu smluvní pokuty za porušení závazku dle smlouvy

- ukládá podat žalobu proti obchodní společnosti LIGNETA autobusy s.r.o., IČ: 26315963, se sídlem: Toužim, Plzeňská 12, PSČ 36401, u věcně a místně příslušného soudu

Termín kontroly: 1.4.2010

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


15. Žaloba na RNDr. Karla Nyklese - EKOLOGIA Mariánské Lázně IČ: 12877336 z důvodu nároku na smluvní pokutu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 108/02/10

- schvaluje podání žaloby na RNDr. Karla Nyklese - EKOLOGIA Mariánské Lázně IČ: 12877336 z důvodu nároku na smluvní pokutu vyplývající ze smlouvy o dílo na zpracování dokumentace „Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na území NATURA 2000“ uzavřené dne 25.5.2007

- ukládá vymáhat uvedenou pohledávku  
Termín kontroly: 1.4.2010                             
Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený zast. vedoucího odboru legislativního a právního 


16. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh změny smlouvy a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 109/02/10

- souhlasí s předloženým návrhem vzorové smlouvy „Projektu Partnerství pro budoucnost 3“ a návrhem vzorového dodatku č. 1 ke smlouvám, které již byly v rámci „Projektu Partnerství pro budoucnost 3“ uzavřeny

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 22.4.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


17. Program obnovy venkova 2010 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 110/02/10

- souhlasí s předloženým návrhem přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2010 dotační titul 4 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: 6.5.2010 

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


18. Projekt „Dopravní terminál Cheb“ - schválení finančního krytí a předložení žádosti 
o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 111/02/10

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace do 13. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Dopravní terminál Cheb“ 
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí s předpokládanou výší celkových nákladů na projekt „Dopravní terminál Cheb“ ve výši 117.000.000,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí se zajištěním finančního krytí na realizaci projektu „Dopravní terminál Cheb“ 
v  předpokládané výši 100 % celkových nákladů, tj. 117.000.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí se zajištěním předfinancovaní projektu „Dopravní terminál Cheb“ ve výši 100% celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 117.000.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí se zajištěním spolufinancování projektu „Dopravní terminál Cheb“ ve výši 7,5% způsobilých výdajů projektu, tj. 8.775.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- pověřuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele APDM KK, p.o. a vedoucího projektu, předložením žádosti 
o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Dopravní terminál Cheb“

- pověřuje hejtmana podpisem žádosti o dotaci v rámci 13. Výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Dopravní terminál Cheb“

Termín kontroly: 6.5.2010

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

19. Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ - schválení finančního krytí a předložení žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 112/02/10

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace do 13. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“  

- doporučuje Zastupitelstvo Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí s předpokládanou výší celkových nákladů na projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ 
ve výši 75.000.000,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí se zajištěním finančního krytí na realizaci projektu „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ 
v  předpokládané výši 100 % celkových nákladů, tj. 75.000.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí se zajištěním předfinancovaní projektu „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ ve výši 100% celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 75.000.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí se zajištěním spolufinancování projektu „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ ve výši 7,5% způsobilých výdajů projektu, tj. 5.625.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
- pověřuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele APDM KK, p.o. a vedoucího projektu předložením žádosti 
o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“

- pověřuje hejtmana podpisem žádosti o dotaci v rámci 13. Výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“

Termín kontroly: 6.5.2010

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


20. 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 ručení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 113/02/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o ručení mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou, a.s., Bělehradská 13, 361 19 Karlovy Vary, k zajištění veškerých budoucích pohledávek s příslušenstvím, vyplývajících ze smlouvy o úvěru 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 a pověřit hejtmana Karlovarského kraje jeho podpisem

Termín kontroly: 6.5.2010

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 114/02/10

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „III/00635 Rekonstrukce silnice Loket serpentiny, opěrné zdi“ spolufinancované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „III/21041 Rekonstrukce silnice Rotava, opěrné zdi“ spolufinancované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „III/22127 Rekonstrukce silnice Kyselka, opěrné zdi“ spolufinancované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění
Termín kontroly: 22.4.2010

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

22. Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 11/2010 - 10/2014 – vyhodnocení zadávacího řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 115/02/10

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na dodavatele služeb „Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 11/2010 – 10/2014“, kterou podal uchazeč: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, Otovice, PSČ 360 01, IČ 26402068 s nabídkovou cenou 790.390.016,29 Kč včetně 19% DPH. Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: ČNES dopravní stavby, a.s., Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, IČ 47781734 s nabídkovou cenou 844.739.637,69 Kč včetně 19% DPH.
Termín kontroly: 20.5.2010
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


23. Provozní plán KSÚSK KK, p. o., na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 116/02/10

- souhlasí s předloženým provozním plánem příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na rok 2010 s celkovými předpokládanými zdroji ve výši 1.294.305 tis. Kč

- schvaluje způsob a dobu účetního odepisování majetku tak, jak je předloženo v Odpisovém plánu KSÚS KK, p.o., na rok 2010 (sloupec 3 a 4). Propočet ročních účetních odpisů činí 94.849 tis. Kč

- schvaluje předložený rozpočet výnosů a nákladů KSÚS KK, p.o., na rok 2010 ve výši 421.243 tis. Kč

- schvaluje předložený plán tvorby a použití fondů a ostatních peněžních operací KSÚS KK, p.o., na rok 2010

- stanovuje hodnotu závazného ukazatele „Limit mzdových nákladů na rok 2010“ ve výši 12,7 mil. Kč

- schvaluje předložený plán čerpání investičního fondu pro rok 2010 ve výši 1.033.798 tis. Kč
Termín kontroly: 1.4.2010

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


24. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 117/02/10

- bere na vědomí předloženou Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část v období od 18.02.2009 
do 02.02.2010
Termín kontroly: 24.6.2010
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


25. 1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 118/02/10

- schvaluje 1. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“ dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 1. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“ dle návrhu

Termín kontroly: 1.4.2010

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


26. Projekt Karlovarská karta – úkoly a jejich zajištění

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 119/02/10

- ukládá v návaznosti na usnesení č. RK 1229/12/09 řediteli KIDS KK, p.o., předložit na jednání RKK dne 1.4.2010 komplexní materiál obsahující: 

	Způsob výpočtu ceny jednotlivé jízdenky hrazené z elektronické peněženky uložené na Kartě Karlovarského kraje (KKK)

Hranice a počet zón IDOK, pro které budou vydávány předplatní kupóny určené k uložení na KKK
Návrh ceny jednotlivých předplatních kupónů určených k uložení na KKK
Algoritmus pro rozúčtování těchto předplatních kupónů mezi jednotlivé dopravce, který bude zpracovávat zúčtovací centrum
Do IDOK bude zahrnuta i městská hromadná doprava (MHD) měst Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně a Aš
Materiál bude projednán se všemi dopravci zařazenými v IDOK a se zástupci výše uvedených měst, na jejichž území je provozována MHD. Z jednání bude vždy pořízen zápis obsahující připomínky dopravců a zástupců měst k projednávaným bodům. K těmto jednáním obdrží ředitel KIDS KK pověření RKK.
	Zápis bude součástí materiálu předkládaného k projednání RKK včetně souhrnného návrhu, jak budou jednotlivé připomínky vypořádány
	Veškeré uváděné skutečnosti se budou vztahovat k datu uvedení do provozu KKK a Systému KKK
(předpoklad 1. pololetí 2011)

Termín kontroly: 1.4.2010

Zodpovídá: 	PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel KIDS KK, p.o.
		Ing. Petr Uhříček , ředitel Agentury projektového a dotačního managementu KK, p.o.
                   	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

27. Regionální transformační tým na úrovni Karlovarského kraje pro potřeby individuálního projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“ a pro čerpání investičních prostředků z IOP

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 120/02/10

- schvaluje Regionální transformační tým na úrovni Karlovarského kraje pro potřeby individuálního projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“ a pro čerpání investičních prostředků z Integrovaného operačního programu pro individuální projekt Karlovarského kraje, ve složení 
dle návrhu, včetně kompetencí členů týmu
Termín kontroly: 3.6.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


28. Snížení kapacity Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, Americká 52, Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 121/02/10

- schvaluje postupné snížení kapacity Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, Americká 52, Cheb, ze 143 lůžek na 105 lůžek, od 1.3.2010
Termín kontroly: 3.6.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


29. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 122/02/10

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

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

- ukládá předložit návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Termín kontroly: 22.4.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí




30. Odměna ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením  v Sokolově paní Guzaničové Lence za splnění  mimořádného úkolu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 123/02/10

- schvaluje výši odměny ředitelce příspěvkové organizace p. Guzaničové Lence za splnění mimořádného úkolu dle návrhu

Termín kontroly: 18.3.2010
Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


31. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 4.3.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 124/02/10

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 4.3.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


32. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 125/02/10

schvaluje plány práce: 
			Komise dopravní
			Komise pro životní prostředí
			Komise pro tělovýchovu a sport
			Komise pro vnější vztahy
			Komise pro likvidaci nepotřebného majetku
			Komise pro posuzování žádostí o financování ze státního rozpočtu
			Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch
			Krajské protidrogové komise
			
Zodpovídá: předsedové komisí Rady Karlovarského kraje

	
33. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k. ú. Chylice u Útviny, Svinov u Toužimi, Útvina a Přílezy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 126/02/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 1155/2 o výměře 4441 m2 a pozemkovou parcelu č. 1155/3 o výměře 1462 m2, vše  v k.ú. Chylice u Útviny a obci Útvina, pozemkovou parcelu č. 1472 o výměře 234 m2, pozemkovou parcelu č. 1473 o výměře 199 m2  
a pozemkovou parcelu č. 1515 o výměře 8884 m2, vše  v k.ú. Svinov u Toužimi a obci Útvina, pozemkovou parcelu č. 2475/3 o výměře 1378 m2 v k.ú. a obci Útvina a pozemkovou parcelu č. 1038/2 
o výměře 1960 m2 v k.ú. Přílezy a obci Útvina formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Útvina, se sídlem Útvina 163, PSČ 364 01 Toužim, IČ 00255106, zastoupenou starostkou obce Ing. Lenkou Strakovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 15.3.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Útvina

- 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 darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 2.9.2010

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


34. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Dolní Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 127/02/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 1175/20 o výměře 
390 m2, č. 1175/21 o výměře 307 m2, č. 1175/22 o výměře 217 m2 a č. 1175/23 o výměře 615 m2, vše  
v k. ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 15.3.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Chodov

- 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 darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 2.9.2010

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


35. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 330 v k. ú. Hlinky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 128/02/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 330 o výměře 
4832 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 89-1/2010 z původní pozemkové parcely č. 330 
a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 330/3 v k. ú. Hlinky a obci Stanovice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Stanovice, se sídlem Stanovice, Stanovice č. p. 44, PSČ 360 01, IČ 00254975, zastoupenou starostou obce panem Ladislavem Kocourkem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedenou část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 15.3.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Stanovice

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 2.9.2010

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


36. Zrušení části usnesení č. RK 574/07/08 ze dne 24.7.2008 - 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 129/02/10

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 574/07/08 ze dne 24.7.2008 ve znění: 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p. č. 1165/2 a č. 1167/1 v k. ú. Mariánské Lázně, silnice č. II/215 ve prospěch společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1199-220/2007 ze dne 27.11.2007 (umístění inženýrských sítí – „rekonstrukce páteřního parovodu Mariánské Lázně“), a to za celkovou jednorázovou úhradu   238.595,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p. č. 1167/1 v k. ú. Mariánské Lázně, silnice č. II/215 ve prospěch společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 1041-211/2005 ze dne 28.11.2005 (umístění inženýrských sítí – „rekonstrukce parovodu Mariánské Lázně“), a to za celkovou jednorázovou úhradu 9.520,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p. č. 1165/1 v k. ú. Úšovice a k silničnímu pozemku p. č. 1165/2 v k. ú. Mariánské Lázně, silnice č. II/215 ve prospěch společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1492-1044-212/2005 ze dne 28.11.2005 (umístění inženýrských sítí – „rekonstrukce páteřního parovodu Mariánské Lázně“), a to za celkovou jednorázovou úhradu 22.848,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005
Zbývající část usnesení RK 574/07/08 ze dne 24.7.2008 se nemění.       

Termín kontroly: 6.5.2010

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





37. 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 130/02/10

- 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. 439-23/2009 ze dne 30.4.2009 (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. 1118/1 v k. ú. Velichov, silnice                č. III/22127 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 378-6016/2007 
ze dne 11.5.2007 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
3.000,- Kč (+ DPH) dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1341/1 v k. ú. Bor u Karlových Var, silnice č. III/22129 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 405-22/2008 ze dne 7.5.2008 (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. 1165/1 v k. ú. Úšovice a k silničnímu pozemku p.č. 1165/2 v k. ú. Mariánské Lázně, silnice č. II/215 ve prospěch společnosti Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1492-1044-212/2005 ze dne 28.11.2005 (umístění inženýrských sítí – rekonstrukce páteřního parovodu M. Lázně), a to za celkovou jednorázovou úhradu 22.848,- Kč 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1165/2 a k silničnímu pozemku p.č. 1167/1 v k. ú. Mariánské Lázně, silnice č. II/215 ve prospěch společnosti Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1199-220/2007 ze dne 27.11.2007 (umístění inženýrských sítí – rekonstrukce páteřního parovodu M. Lázně), a to za celkovou jednorázovou úhradu 238.595,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1167/1 v k.ú. Mariánské Lázně, silnice č. II/215 ve prospěch společnosti Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 1041-211/2005 ze dne 28.11.2005 (umístění inženýrských sítí – rekonstrukce páteřního parovodu 
M. Lázně), a to za celkovou jednorázovou úhradu 9.520,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 390/1 v k. ú. Slatina u Františkových Lázní, silnice č. III/21327 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu   
č. 412-4/2007 ze dne 1.8.2007 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, 
a souvisejících předpisů 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 3285/1 a č. 3285/2 v k. ú. Nejdek 
a k silničnímu pozemku p.č. 1172/1 v k. ú. Suchá u Nejdku, silnice č. III/20910 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrických plánů č. 1460-8/2009 ze dne 27.7.2009 a č. 310-8/2009 ze dne 27.7.2009 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
375.386,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 6768/1 v k. ú. Kraslice, silnice č. II/210 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1912-5756/2009 ze dne 17.8.2009 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

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

Termín kontroly: 6.5.2010

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

38. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k. ú. Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 131/02/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 41/2 o výměře 10 m2, č. 1762/2 o výměře 24 m2, č. 1763/2 o výměře 1 m2, č. 3132/3 o výměře 5 m2, a částí pozemkové parcely č. 2020/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 492-26/2007 z původní pozemkové parcely č. 2020/1 a označeny novým parcelním číslem 
jako pozemková parcela č. 2020/3 o výměře 199 m2 a pozemková parcela č. 2020/4 o výměře 16 m2, 
vše v  k. ú. a obci Bečov nad Teplou formou darovací smlouvy mezi Městem Bečov nad Teplou se sídlem Bečov nad Teplou, nám. 5. května 1, PSČ 364 64, IČ 00254410, zastoupeným starostkou města Oľgou Halákovou (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Bečov nad Teplou do vlastnictví Karlovarského kraje 

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

Termín kontroly: 3.6.2010

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


39. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 430 
a č. 427 v k. ú. Bříza nad Ohří – PF ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 132/02/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 430 o výměře 3524 m2 a pozemkové parcely č. 427 o výměře 4950 m2 v k. ú. Bříza nad Ohří 
a obci Cheb formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072 (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 2.9.2010

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


40. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 206/4 a č. 320/5 v k.ú. Bříza nad Ohří – ŘSD ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 133/02/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 206/4 o výměře 171 m2 a pozemkové parcely č. 320/5 o výměře 154 m2 v k. ú. Bříza nad Ohří 
a obci Cheb formou darovací smlouvy mezi Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 145 00, IČ 65993390 (jako dárce na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 2.9.2010

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


41. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemkovou parcelu č.  593/1 v k.ú. Drahovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 134/02/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 593/1 o výměře 777 m2, v k. ú. Drahovice

Termín kontroly: 1.4.2010

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


42. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od 01.07.2009 do 31.12.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 135/02/10

- bere na vědomí informaci o nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce uzavřených                       za období od 01.07.2009 do 31.12.2009 na základě působnosti odboru správy majetku dle předloženého návrhu

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


43. Poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 136/02/10

- souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb v celkové výši 1.670.000,-- Kč

- doporučuje tuto dotaci Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly: 22.4.2010
Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
                   	a cestovního ruchu


44. Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 137/02/10

- projednala poskytnutí finančních prostředků pro účel zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti v dané oblasti Západočeskému divadlu v Chebu ve výši 500.000,-- Kč, Karlovarskému symfonickému orchestru ve výši 500.000,-- Kč a Západočeskému symfonickému orchestru, o.p.s. ve výši 500.000,-- Kč

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši
Termín kontroly: 2.9.2010  

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství
                    	a cestovního ruchu
  
45. Návrh na opakované uložení smluvní pokuty za jednorázové porušení povinnosti příjemce příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 138/02/10

- schvaluje opakované uložení 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
Termín kontroly: 1.4.2010
Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství                     	a cestovního ruchu


46. Žádost o udělení výjimky příjemci příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 139/02/10

- schvaluje udělení výjimky z Pravidel, čl. VI odst. 2, pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu památek a památkově hodnotných objektů manželům Griněvovým, kterým byl v roce 2009 poskytnut příspěvek na realizaci projektu: Libá, hrad a zámek – obnova oken, oprava samonosného schodiště, oprava balustrády, a to v tom smyslu, že předložené zálohové faktury jsou považovány za podklad závěrečného vyúčtování
  
Termín kontroly: 1.4.2010
Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství                     	a cestovního ruchu


47. Nové znění pravidel a smlouvy pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 140/02/10

- schvaluje 

- nové znění pravidel a smlouvy pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu památek a památkově hodnotných objektů pro postup projednávání žádostí dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- nové znění pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu památek a památkově hodnotných objektů pro postup projednávání žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
Termín kontroly: 1.4.2010
Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství                     	a cestovního ruchu


48. Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, 
p.o. - Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 141/02/10
- souhlasí se schválením Dodatku č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“ 

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“

- pověřuje PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který se týká projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“

- doporučuje jej Zastupitelstvo Karlovarského kraje ke schválení
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
                  	a cestovního ruchu


49. Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 142/02/10

- bere na vědomí informaci předsedy představenstva a generálního ředitele KKN a.s. Mgr. Jiřího Fojtíka o stavu Karlovarské krajské nemocnici a.s.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci předsedy představenstva 
a generálního ředitele KKN a.s. Mgr. Jiřího Fojtíka o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.


50. Pravidla Rady Karlovarského kraje pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru zdravotnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 143/02/10

- schvaluje pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru zdravotnictví
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


51. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje na celostátní kongres záchranných služeb s názvem Karlovarské dny PNP 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 144/02/10

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje ve výši 125.000,-- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním 4. ročníku celostátního kongresu záchranných služeb s názvem Karlovarské dny PNP 2010
Termín kontroly: 24.6.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


52. Prověření dotace města Cheb na nákup lékařských přístrojů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 145/02/10

- bere na vědomí informaci o využití dotace Města Cheb poskytnuté na nákup lékařských přístrojů touto společností 

- souhlasí s podáním trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci nákupu anesteziologicko-resuscitačních přístrojů pro nemocnici Cheb v roce 2006 za využití finanční dotace Města Cheb 
a pověřuje odbor legislativní a právní Krajského úřadu Karlovarského kraje konáním v této věci

Termín kontroly: 3.6.2010
Zodpovídá: 	PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený zast. vedoucího odboru legislativního 
		a právního 
                      	Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


53. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:  Informace k akci „Nové CT“ pro nemocnici K. Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 146/02/10

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ: 26365804, 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 k akci „Nové CT“ pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. - Nemocnici v Karlových Varech 

- schvaluje návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. CZ/694 mezi Philips Česká republika, s.r.o. 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., kterým se upravuje změna termínů dodání plnění a instalace (deinstalace) CT přístroje
Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.


54. Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti 
do 3 let – „Zateplení budov Krajského dětského domova pro děti do 3 let“ v rámci Operačního programu Životního prostředí

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 147/02/10

- 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 prosinec 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 


56. Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v Léčebně dlouhodobě nemocných v Nejdku a lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje za období leden 2010

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


57. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Veřejná zakázka – dodávka silové elektřiny pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. + schválení návrhu smlouvy

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


58. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. Informace o projektu: Vytvoření „Centra pro prevenci a léčbu chronické rány, chronické bolesti s přihlédnutím k principům ošetřovatelské  kinestetiky“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 148/02/10

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ: 26365804, se sídlem 
Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- bere na vědomí informaci o projektu: Vytvoření „Centra pro prevenci a léčbu chronické rány, chronické bolesti s přihlédnutím k principům ošetřovatelské kinestetiky“
Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.


59. Smlouvy o finančním a nefinančním partnerství v projektu Karlovarského kraje „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 149/02/10

- souhlasí, aby finančním partnerem v projektu Karlovarského kraje „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ byla příspěvková organizace Gymnázium Sokolov

- schvaluje smlouvu o finančním partnerství v projektu „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Gymnázium Sokolov

- schvaluje smlouvu o nefinančním partnerství v projektu „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ mezi Karlovarským krajem, „Metodik.cz“ a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedené smlouvy k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 18.3.2010
Zodpovídá: 	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 			a tělovýchovy


60. Petice za zachování střední školy v Kraslicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 150/02/10

- bere na vědomí odpověď na Petici za zachování střední školy v Kraslicích

- doporučuje ji Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání	

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 3.3.2010

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


61. Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 151/02/10

- schvaluje poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně u příležitosti životního výročí ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměny

Termín kontroly: 3.3.2010

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


62. Podnět ve věci zrušení oboru Informační technologie ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 152/02/10

- bere na vědomí odpověď na Podnět ve věci zrušení oboru Informační technologie ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- doporučuje ji Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání	

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 3.3.2010

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


63. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2008/2009

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


64. Výsledek veřejnosprávní a státní kontroly České školní inspekce u příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 153/02/10

- bere na vědomí závěry z  veřejnosprávní a státní kontroly provedené Karlovarským inspektorátem České školní inspekce u příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- ukládá příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov odvod do rozpočtu Karlovarského
kraje neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu v celkové výši 551,-- Kč 

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

Termín kontroly: 22.4.2010   

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


65. Změna usnesení č. RK 1200/11/09 – Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 154/02/10

- mění část svého usnesení č. RK 1200/11/09 ze dne 26. listopadu 2009, kterým souhlasila s účinností 
od 1. ledna 2010 se změnou zřizovacích listin vyjmenovaných příspěvkových organizací, spočívající 
ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se těmto příspěvkovým organizacím předává k hospodaření, v tom smyslu, že u následujících příspěvkových organizací mění účinnost 
z 1. ledna 2010 na 1. dubna 2010:

Dětský domov Karlovy Vary
Gymnázium Cheb
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 6.5.2010
Zodpovídá: 	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
 	a tělovýchovy 


66. Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 155/02/10

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Plesná ve složení:
předseda komise:	Mgr. Monika Šperglová
	pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
	členové komise:	PaedDr. Vratislav Emler
uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství 
– člen určený zřizovatelem
Ing. Jaroslav Bradáč 
uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
Mgr. Ivana Dudarcová
ředitelka příspěvkové organizace Dětský domov Mariánské Lázně 
– odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Jaroslav Šafránek
ředitel Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
  Marie Fričová
	pedagogický pracovník příspěvkové organizace Dětský domov Plesná

- pověřuje Ing. Evu Cíchovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Plesná
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související se jmenováním členů konkursní komise
Termín kontroly: 3.3.2010 

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


67. Změna č. 13 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 156/02/10

- souhlasí se změnou č. 13 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu č. 13 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 22.4.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


68. Změna č. 14 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 157/02/10

- souhlasí se změnou č. 14 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu č. 14 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 22.4.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


69 a) Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka didaktické techniky 
na Gymnázium Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 158/02/10

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Dodávka didaktické techniky 
na Gymnázium Cheb“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, Praha 10, s nabídkovou cenou 1.451.280,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, podpisem smlouvy o dílo s vítězem AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, Praha 10, s nabídkovou cenou 
1.451.280,-- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 22.4.2010

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


69 b) Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka ICT na Gymnázium Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 159/02/10

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Dodávka ICT na Gymnázium Cheb“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče VUJO, spol. s r.o., Křížová 116, Sokolov, s nabídkovou cenou 1.134.096,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, podpisem smlouvy o dílo s vítězem VUJO, spol. s r.o., Křížová 116, Sokolov, s nabídkovou cenou 1.134.096,-- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 22.4.2010

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


69 c) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro CITY GOLF 
& RACING CLUB s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 160/02/10

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o. ve výši 195.000,-- Kč 
na zajištění Hlavního dostihu v rámci festivalových dostihů a Dostihu jménem Karlovarského kraje v průběhu sezony dle výběru

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy
Termín kontroly: 1.4.2010
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



