Usnesení ze 7. jednání RKK dne 25.2.2010
25.2.2010		Strana 1 (celkem 22)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

ze 7. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 25. února 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 07:52 do 09:32 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, p. Čermák, Mgr. Borka, MUDr. Larva, 
PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Navrátil, Ing. Valjentová	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizváni:	Mgr. Malý, p. Prudík
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.2.2010		   RK 166/02/10 
  2.	  Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje 	    RK 167/02/10 
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje	
  3.	  Poskytnutí finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém 		    RK 168/02/10
          Karlovarského kraje v roce 2010
  4.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	    RK 169/02/10
oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – 
Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D 1038/2008
			5.     Rozpočtové změny								    RK 170/02/10         6.     Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		    RK 171/02/10
        pro příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Toužim
7.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná 	    RK 172/02/10
škola stavební Karlovy Vary
8.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov 	    RK 173/02/10
pro seniory „Spáleniště“ v Chebu
9. 	Informace o výzvě č. 08 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci  	    RK 174/02/10
Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích	
 10.	Zpracování eGovernment strategie kraje v rámci výzvy č. 08 Integrovaného 	   RK 175/02/10
	operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích 
- schválení realizace výběrového řízení a jeho formy
- schválení seznamu oslovených firem
 11.	Poskytnutí podpory Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou 		    RK 176/02/10
schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. na zajištění/udržení chodu 
krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)
 12.	Vědeckotechnický park Karlovarského kraje –pověření KARP p.o. administrací	    RK 177/02/10 
a přípravou žádosti o dotaci
 13.	Schválení Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné 	    RK 178/02/10 
komunikační sítě mezi Karlovarským krajem a UPC Česká republika, a.s. 
a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským 
krajem, UPC Česká republika, a.s. a městem Sokolov za účelem realizace 
projektu Dopravní terminál Sokolov
 14.	Schválení Smluv o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 		    RK 179/02/10
nákladů s ní souvisejících mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o. 
za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov
 15.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Mateřskou 	    RK 180/02/10
školu Cheb, 26. dubna 39, 350 02 Cheb, IČ 709 87 327
 16.	Dopravní terminál Mariánské Lázně – smluvní pokuta za porušení smlouvy o dílo    RK 181/02/10
uzavřené mezi Karlovarským krajem a OBERMEYER ALBIS-STAVOPLAN 
spol. s r.o.
 17.	Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 	    RK 182/02/10
infrastruktury na rok 2010 na předfinancování projektů na silnicích 
II. a III. třídy v Karlovarském kraji spolufinancovaných EU
 18.	Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu          RK183/02/10 	Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část
 19.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby 	    RK 184/02/10
	na rok 2010
 20.	Žádost o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality na 	     RK 185/02/10
rok 2010
 21.	Schválení Plánu práce v rámci prevence kriminality pro rok 2010			     RK 186/02/10
 22.	Schválení změny užití investičních prostředků 					     RK 187/02/10
Převedení části finančních prostředků z akce „Rekonstrukce II. a III. NP pavilon 
A – l. etapa“ na úhradu nákladů projektových změn u akce „DpS Kynšperk 
– rekonstrukce pavilonu B“
 23.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	     RK 188/02/10
– pozemkové parcely č. 306/2 a č. 306/3 v k. ú. Hory u Jenišova
24.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	     RK 189/02/10
– pozemkové parcely č. 1034 a č. 1033/2 v k. ú. Horní Tašovice
25.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	    RK 190/02/10
parcela č. 10/10 v k. ú. Radošov u Kyselky
26.	Zrušení usnesení č. RK 253/04/08 ze dne 3.4.2008 - Záměr kraje prodat 		    RK 191/02/10
nemovitost v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če na st.p.č. 7403 
v k. ú. Cheb	
27.	Souhlas s pokácením 7 ks dřevin rostoucích v k. ú Hraničná			    RK 192/02/10
28.	Souhlas s pokácením 15 ks dřevin rostoucích mimo les z důvodu revitalizace 	    RK 193/02/10
Císařských lázní
29. 	Souhlas s pokácením 7 ks dřevin rostoucích v areálu ÚZZS Karlovarského kraje	    RK 194/02/10
30.	Souhlas s pokácením 6 ks dřevin rostoucích mimo les z důvodu ohrožení 		    RK 195/02/10
bezpečnosti a zdraví občanů
31. 	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské 	    RK 196/02/10
krajské nemocnici a.s.
32.	Návrhy na uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinnosti příjemců 	    RK 197/02/10
příspěvků poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních 
památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009
33.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					    RK 198/02/10
„Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský   
geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
34.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury – 2. vlna	     RK 199/02/10 35.	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací na akci         RK 200/02/10
          „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský 
          geopark“
36.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 	     RK 201/02/10
DTO CZ, s.r.o. na kongres Gerontologické dny Severozápad
37.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v Léčebně 	     RK 202/02/10
dlouhodobě nemocných v Nejdku a lékárnách s místem provozování na území 
Karlovarského kraje za období leden 2010
38.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice     RK 203/02/10
a.s. – Výsledky hospodaření KKN a.s. – rok 2008, 2009
39.	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v projektu 	     RK 204/02/10 
Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním 
řídících procesů ve školách“
40.	Projednání nových „Zásad pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů 		     RK 205/02/10
a kanalizací Karlovarského kraje“
41.	Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 	     staženo
ekvivalentních obyvatel – úprava pravidel pro spolufinancování akcí Karlovarským 
krajem
42.	Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace příspěvek 	     RK 206/02/10 kraje v rámci dotačního programu Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací 
ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel
43a)	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary 		     RK 207/02/10
	a určení jeho platu
43b)	Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš a k. ú. Kraslice	      RK 208/02/10 
43c) 	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		      RK 209/02/10
           nemocnice a.s.











 PaedDr. Josef Novotný v. r.		                          Miloslav Čermák v. r.
                      hejtman				 		ověřovatel
Karlovarského kraje










A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 43a)	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a určení jeho platu

bod č. 43b)	Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš a k. ú. Kraslice

bod č. 43c)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.


Staženo z programu:

bod č. 41   	Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel – úprava pravidel pro spolufinancování akcí Karlovarským krajem	
		


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.2.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 166/02/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.2.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 167/02/10

- zrušuje „Pravidla Rady Karlovarského kraje pro poskytování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ schválené usnesením 
č. RK 114/02/09 ze dne 12.2.2009

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit „Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ v navrhovaném znění   
Termín kontroly: 20.5.2010
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení


3. Poskytnutí finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 168/02/10

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v celkové výši  2.857.000,-- Kč:
- Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje ve výši 1.200.000,-- Kč
- Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje 1.657.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje dle specifikace v č. j. HSKV-53/Ř-2010 
a č. j. KRPK-2683/ČJ-2010-1900KI

Termín kontroly: 24.6.2010 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení


4. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D 1038/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 169/02/10

- schvaluje Dodatek č. 3, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Integrovaná střední škola Cheb), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 3, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Integrovaná střední škola Cheb), dle návrhu

Termín kontroly: 1.4.2010

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


5. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 170/02/10

schvaluje 

Rozpočtovou změnu  č. 50/2010
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z přebytku hospodaření z roku 2009, nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na úhradu výloh za poplatky za mýtné, pohonné hmoty a cestovné ve výši 210.591,-- Kč, do odboru ekonomického ve výši 138.360,-- Kč na cestovné a do odboru vnitřních záležitostí na poplatky za mýtné ve výši 13.635,-- Kč, na pohonné hmoty ve výši 58.596,-- Kč. Výdaje souvisí s přípravou projektu Vědeckotechnický park, který byl v rámci  aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje kraje rozdělen do dílčích projektů a prvním z těchto projektů je projekt BRAVE (původní název FREAK, změna názvu schválena usnesením č. RK 122/02/09 ze dne 12.2.2009), který je připravován k realizaci a financování v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce – INTERREG IV B.

Rozpočtovou změnu č. 51/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí do Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 28.383,-- Kč na úhradu nájemného na základě uzavřených smluv 
o nájmu bytů s Městem Sokolov a Habartov, jedná se o realizaci dílčí aktivity Individuálního projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele, financovaného v rámci OP LZZ, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 
3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, kde výstupem projektu je přechod osob z ústavní péče do chráněného bydlení  

Rozpočtovou změnu  č. 52/2010
 - přesun a zároveň změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši 
± 240.000,-- Kč z Odboru regionálního rozvoje do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů spojených se smluvním zajištěním pozemků – nájemní smlouvy
pro projekt Cyklostezka Ohře, akce č. 4009, realizovaného a financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 53/2010
 - přesun a zároveň změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši 
± 12.000,-- Kč z Odboru regionálního rozvoje do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů spojených se smluvním zajištěním pozemků – nájemní smlouvy pro projekt Cyklostezka Ohře II, akce č. 4040, který je připravován k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 54/2010
- navýšení příjmů a výdajů z titulu zapojení vratky v souvislosti s vyúčtováním příspěvku poskytnutého na administraci Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 
2008 - 2012 (OP LZZ I) Agentuře projektového a dotačního managementu, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, ve výši 351.227,73 Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Projekt je realizován 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. 55/2010
- navýšení příjmů a výdajů zapojením vratky v souvislosti s vyúčtováním příspěvku poskytnutého 
na administraci projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.) Agentuře projektového a dotačního managementu ve výši 58.600,03 Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Projekt je realizován 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. 56/2010
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 
ve výši  1.620.000,-- Kč  z důvodu pokrytí nákladů na vypracování analýzy celkové energetické spotřeby Karlovarského kraje na základě smlouvy o dílo uzavřené 4.12.2009


Rozpočtovou změnu č. 57/2010
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ±  8.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Neinvestiční příspěvek je určen pro Sbor dobrovolných hasičů Žlutice na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním okresního kola „Celostátní hry mladých hasičů Plamen“.

Rozpočtovou změnu č. 58/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 10.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické Karlovy Vary na úhradu části výdajů při organizaci „Celostátní matematické olympiády Středních zdravotnických škol“.

Rozpočtovou změnu č. 59/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 662.400,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na financování projektu Pilot G/GP s názvem
„Financování dělených hodin pilotním gymnáziím v období září 2009 až srpen 2011“

Rozpočtovou změnu č. 60/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 21.554.838,73 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic, p.o. na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa, realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory  3.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu.

Termín kontroly: 18.3.2010

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


6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 171/02/10

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Toužim ve výši 37.962,06 Kč

Termín kontroly: 1.4.2010

Zodpovídá: Ing. Richard Nykodym, ředitel příspěvkové organizace


7. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 172/02/10

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborné školy stavební Karlovy 
Vary ve výši 540.000,-- Kč na nákup stojanové olepovačky hran ABS

Zodpovídá: Mgr. Michal Vachovec, ředitel příspěvkové organizace 


8. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 173/02/10

- schvaluje
 
- změnu účelu použití investičních prostředků ve výši 719.117,-- Kč z akce: „Domov pro seniory Spáleniště – rekonstrukce 3. etapa“ z roku 2009

- změnu účelu použití investičních prostředků ve výši 3.609.372,59 Kč z akce: „Transformace na domov pro seniory – přestavba 3. NP“ z roku 2010

na akci „Přestavba a vybavení suterénu – prádelna, žehlírna, sušárny, chodba“ pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu

Zodpovídá: Mgr. Hana Marešová, ředitelka příspěvkové organizace


9. Informace o výzvě č. 08 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 174/02/10

- bere na vědomí předloženou informaci o výzvě č. 08 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci
Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích
Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


10. Zpracování eGovernment strategie kraje v rámci výzvy č.08 Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích
- schválení realizace výběrového řízení a jeho formy
- schválení seznamu oslovených firem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 175/02/10

- souhlasí se zpracováním eGovernment strategie kraje jako povinné přílohy žádosti výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích

- schvaluje navržený postup na realizaci výběrového řízení na zpracování eGovernment strategie kraje formou výzvy minimálně 3 zájemcům k předložení nabídky 

 - pověřuje náměstka hejtmana Mgr. Martina Havla zajištěním oslovení firem a informováním Rady Karlovarského kraje

- ukládá Ing. Ivanu Kocmichovi, vedoucímu odboru informatiky, zabezpečit zpracování zadávací dokumentace výběrového řízení a realizací výběrového řízení v souladu s přílohou č. 8 Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory – „Limity a pravidla pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“ a předpisem Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“  

Termín kontroly: 22.7.2010

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky 


11. Poskytnutí podpory Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace České republiky, o.s. na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 176/02/10

- souhlasí s poskytnutím podpory Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace České republiky, o.s. na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů) ve výši 115.000,-- Kč

- souhlasí s předloženým návrhem „Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů) společnosti NIPI ČR, o.s.“ ve výši 115.000,-- Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů) společnosti NIPI ČR, o.s.“

Termín kontroly: 22.4.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


12. Vědeckotechnický park Karlovarského kraje –pověření KARP p.o. administrací a přípravou žádosti o dotaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 177/02/10

- jmenuje Ing. Petra Machka, CSc., ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., vedoucím projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“

- pověřuje Ing. Petra Machka, CSc., ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. (KARP), předložením žádosti o finanční podporu do příslušné výzvy Operačního programu podnikání a inovace 
na akci „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“

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







13. Schválení Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě mezi Karlovarským krajem a UPC Česká republika, a.s. a Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, UPC Česká republika, a.s. a městem Sokolov za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 178/02/10

- schvaluje Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě mezi Karlovarským krajem a UPC Česká republika, a.s. dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě mezi Karlovarským krajem a UPC Česká republika, a.s. za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov

- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, UPC Česká republika, a.s. a městem Sokolov dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, UPC Česká republika, a.s. a městem Sokolov za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov

Termín kontroly: 20.5.2010

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


14. Schválení Smluv o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o. za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 179/02/10

- schvaluje Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o. dle návrhů

- pověřuje hejtmana podpisem Smluv o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o. za účelem realizace projektu Dopravní terminál Sokolov

Termín kontroly: 20.5.2010

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


15. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Mateřskou školu Cheb, 26. dubna 39, 350 02 Cheb, IČ 709 87 327

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 180/02/10
- schvaluje neinvestiční příspěvek na rok 2010 pro MŠ Cheb, 26. Dubna, Cheb ve výši 20.000,-- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a MŠ Cheb, 26. dubna, Cheb, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy 

Termín kontroly: 18.3.2010

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


16. Dopravní terminál Mariánské Lázně – smluvní pokuta za porušení smlouvy o dílo uzavřené mezi Karlovarským krajem a OBERMEYER ALBIS-STAVOPLAN spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 181/02/10

- souhlasí s neuložením smluvní pokuty za porušení Smlouvy o dílo ev. č.: VZ 039/2008 na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby „Stavba 02-03 – Dopravní terminál Mariánské Lázně - projektová příprava“ společnosti OBERMEYER ALBIS-STAVOPLAN spol. s.r.o.

Termín kontroly: 22.4.2010

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


17. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 na předfinancování projektů na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji spolufinancovaných EU

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 182/02/10

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 na předfinancování projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ a projektu „Výstavba silničního spojení Adorf – Aš“, (stavba II/217 Silniční obchvat Hranice – Ebmath), spolufinancovaných Evropskou unií a souhlasí s přijetím ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků na realizaci výše uvedených projektů spolufinancovaných Evropskou unií

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 na předfinancování projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ a projektu „Výstavba silničního spojení Adorf – Aš“, (stavba II/217 Silniční obchvat Hranice – Ebmath), spolufinancovaných Evropskou unií a schválit přijetí ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků na realizaci výše uvedených projektů spolufinancovaných Evropskou unií
Termín kontroly: 20.5.2010

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


18. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 183/02/10

- bere na vědomí předloženou Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část v období od 7.3.2009 do 16.2.2010

Termín kontroly: 8.7.2010

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

19. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 184/02/10

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předložený finanční plán, plán investic a plán oprav a údržby společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na rok 2010 

Termín kontroly: 8.7.2010

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


20. Žádost o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 185/02/10

- schvaluje Žádost o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality na rok 2010

Termín kontroly: 6.5.2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


21. Schválení Plánu práce v rámci prevence kriminality pro rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 186/02/10

- schvaluje Plán práce v rámci prevence kriminality pro rok 2010

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí





22. Schválení změny užití investičních prostředků
Převedení části finančních prostředků z akce ,,Rekonstrukce II. a III. NP pavilon A – l. etapa“ 
na úhradu nákladů projektových změn u akce „DpS Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 187/02/10

- schvaluje změnu užití finančních prostředků ze stavební akce „Rekonstrukce II. a III. NP pavilon 
A – l. etapa“ z plánované částky 5.625.000,-- Kč přesunout l.537.756,-- Kč včetně DPH na úhradu projektových změn (vícenákladů) stavební akce „DpS Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“, realizovanou v období XI/2008 až XII/2009. Na realizaci stavebních úprav „Rekonstrukci II. a III. NP pavilon 
A – l. etapa“ ponechat 4.087.244,-- Kč včetně DPH.
Termín kontroly: 1.4.2010
Zodpovídá: Ing. Václav Jakl, ředitel Sociálních služeb, příspěvkové organizace


23. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 306/2 a č. 306/3 v k. ú. Hory u Jenišova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 188/02/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 306/2 o výměře 37 m2 
a č. 306/3 o výměře 92 m2, vše v k. ú. Hory u Jenišova a obci Hory formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Nové Sedlo, se sídlem Nové Sedlo, Masarykova 502, 
PSČ 357 34, IČ 00259527, zastoupeným starostou města Ing. Davidem Cervanem, Ph.D. (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 29.3.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo

- 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.   


24. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1034 a č. 1033/2 v k. ú. Horní Tašovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 189/02/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 1034 o výměře 188 m2 
a č. 1033/2 o výměře 165 m2, vše v k. ú. Horní Tašovice a obci Stružná formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Stružná, se sídlem Stružná, Stružná 83, 
PSČ 364 72, IČ 00255017, zastoupenou starostkou obce Zuzanou Večerkovou (jako obdarovaný 
na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 29.3.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Stružná

- 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.    


25. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 10/10 v k. ú. Radošov u Kyselky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 190/02/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 10/10 o výměře 29 m2 v k. ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka formou darovací smlouvy mezi Obcí Kyselka se sídlem Kyselka, Kyselka 118, PSČ 362 72, IČ 00254762, zastoupenou starostou obce Josefem Janátem (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 předmětnou nemovitost z vlastnictví Obce Kyselka 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.   


26. Zrušení usnesení č. RK 253/04/08 ze dne 3.4.2008 - Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če na st.p.č. 7403 v k. ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 191/02/10

- zrušuje dále uvedené usnesení č. RK 253/04/08 ze dne 3.4.2008 ve znění:

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 7403, včetně stavební parcely č. 7403 o výměře 18 m2, vše v k. ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a paní Marií Rosochovou, bytem Růžový kopeček 1, 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 55.000,-- Kč + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 55.500,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku paní Marie Rosochové

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 80/04/08 ze dne 17.4.2008 ve znění:
- schvaluje prodej objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 7403, včetně stavební parcely č. 7403 
o výměře 18 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a paní Marií Rosochovou, bytem Růžový kopeček 1, 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 55.000,-- Kč + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 55.500,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku paní Marie Rosochové
Termín kontroly: 2.9.2010

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


27. Souhlas s pokácením 7 ks dřevin rostoucích v k. ú Hraničná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 192/02/10

- souhlasí s pokácením 7 ks dřevin rostoucích mimo les z důvodu špatného zdravotního stavu a ohrožení majetku na přilehlém objektu 

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit souhlas s pokácením 7 ks dřevin rostoucích mimo les

Termín kontroly: 22.4.2010

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


28. Souhlas s pokácením 15 ks dřevin rostoucích mimo les z důvodu revitalizace Císařských lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 193/02/10

- souhlasí s pokácením 15 ks dřevin rostoucích mimo les z důvodu revitalizace objektu Císařských lázní

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit souhlas s pokácením 15 ks dřevin rostoucích mimo les
Termín kontroly: 22.4.2010

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


29. Souhlas s pokácením 7 ks dřevin rostoucích v areálu ÚZZS Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 194/02/10

- souhlasí s pokácením 7 ks dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace nového objektu Územní zdravotnické záchranné služby 

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit souhlas s pokácením 7 ks dřevin rostoucích mimo les

Termín kontroly: 22.4.2010

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


30. Souhlas s pokácením 6 ks dřevin rostoucích mimo les z důvodu ohrožení bezpečnosti a zdraví občanů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 195/02/10

- souhlasí s pokácením 6 ks dřevin rostoucích mimo les z důvodu ohrožení zdraví občanů, dětí nebo zaměstnanců v areálu dětského domova a z důvodu zamezení vzniku materiálních škod

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit souhlas s pokácením 6 ks dřevin rostoucích mimo les

Termín kontroly: 22.4.2010

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


31. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 196/02/10

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: 20 kusů lůžek, 20 kusů antidekubitních matrací, 20 kusů nočních stolků, které jsou ve správě příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek, Karlovarské krajské nemocnici a.s., formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje: 20 kusů lůžek, 20 kusů antidekubitních matrací, 20 kusů nočních stolků, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Olze Rožcové uzavřít s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. darovací smlouvu

Zodpovídá: Olga Rožcová, ředitelka Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek, příspěvková organizace


32. Návrhy na uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinnosti příjemců příspěvků poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 197/02/10

- schvaluje uložení smluvní pokuty Karlu a Dagmar Smolíkovým 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 2009

- schvaluje neuložení smluvní pokuty panu Rostislavu Černému v celkové výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti stanovené smlouvou 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009 

- schvaluje neuložení smluvní pokuty panu Pavlu Palackému v celkové výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti stanovené smlouvou 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009

- schvaluje neuložení smluvní pokuty Marcele a Vladimíru Lažanským v celkové výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti stanovené smlouvou 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009

- schvaluje neuložení smluvní pokuty paní Michaele Lámerové v celkové výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti stanovené smlouvou 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009
Termín kontroly: 22.4.2010
Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství                     a cestovního ruchu

	
33. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský   geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 198/02/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným 
v Čisté“

 - jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Mgr. Veronika Vodičková	- náhradník: Jana Spirová
- člen:  Ing. Mirka Kaloudová	- náhradník: Jitka Petránková
- člen:  Ing. Rudolf Tomíček	- náhradník: Ing. Michael Rund           

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  Jan Prudík			- náhradník: Jana Spirová
- člen:  Ing. Rudolf Tomíček	- náhradník: Jitka Petránková
- člen:  Ing.	Michael Rund 		- náhradník  Ing. Mirka Kaloudová 
- člen:  Ing. Eva Valjentová    	- náhradník: Ing. Zdeněk Berka   
- člen:  Ing. Václav Živný		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč 
- člen:  Ing. Luboš Orálek                - náhradník  Ing. Petr Keřka
- člen:  Miloslav Čermák		- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
Termín kontroly: 22.4.2010

Zodpovídá: Jan Prudík, pověřen zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
                    a cestovního ruchu
                      Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje


34. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury – 2. vlna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 199/02/10

- schvaluje příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch dle návrhu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracování příslušných smluv 
o poskytnutí příspěvků uvedeným organizacím

- projednala příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši se změnou zrušit položku č. 11 a uvedené finanční prostředky převést ve prospěch ZUŠ Mariánské Lázně a Kraslice ve výši 15.000,-- Kč každému 

Termín kontroly: 2.9.2010  

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


35. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací na akci „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 200/02/10

- schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací na akci „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ se zhotovitelem díla Ing. Janem Woletzem – R projekt

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací na akci „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ se zhotovitelem díla Ing. Janem Woletzem – R projekt

Termín kontroly: 22.4.2010

Zodpovídá:  Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
                      a cestovního ruchu
           Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje
36. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví DTO CZ, s.r.o. 
na kongres Gerontologické dny Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 201/02/10

- schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti DTO CZ, s.r.o., se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava – Mariánské Hory ve výši 100.000,-- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním Gerontologického kongresu Severozápad

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem 
a společností DTO CZ, s.r.o., se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava – Mariánské Hory 
dle předloženého návrhu
Termín kontroly: 24.6.2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
 

37. 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
usnesením č. RK 202/02/10

- bere na vědomí informaci o žádostech o finanční dar na proplacení uhrazených 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 leden 2010 v Léčebně dlouhodobě nemocných v Nejdku 
a v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje

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

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 
         

38. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Výsledky hospodaření KKN a.s. – rok 2008, 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 203/02/10

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o stavu hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s.

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

39. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 204/02/10

- schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“ mezi Karlovarským krajem a firmou ATTEST, s.r.o. dle návrhu za podmínky, že změny, jež jsou předmětem dodatku, budou schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedený dodatek po schválení předmětných změn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k podpisu hejtmanovi

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy ke schvalování a podepisování nepodstatných změn partnerské smlouvy, spočívajících ve změně přílohy č. 2 partnerské smlouvy - Upravený rozpočet projektu za podmínky, že nedojde ke změně finančního podílu příjemce a partnera a nebude se jednat o podstatnou změnu rozpočtu projektu
Termín kontroly: 22.4.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy


40. Projednání nových „Zásad pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 205/02/10

- projednala nové „Zásady pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje“

- souhlasí s těmito zásadami a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit nové „Zásady pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 20.5.2010

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


41. Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel – úprava pravidel pro spolufinancování akcí Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.






42. Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace příspěvek kraje v rámci dotačního programu Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 206/02/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazný příslib finančního
příspěvku kraje Městu Skalná ve výši 8.000.000,-- Kč na akci „Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ 
Termín kontroly: 20.5.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


43 a) Jmenování ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a určení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 207/02/10

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary

- jmenuje Mgr. Petra Zmudu do funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary 
s účinností od 1. března 2010, a to na dobu neurčitou na pracovní úvazek 0,25 a z důvodu předložené koncepce na slučování dětských domovů v Karlových Varech a Ostrově

- určuje plat Mgr. Petru Zmudovi s účinností od 1. března 2010 dle návrhu platového výměru 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním Mgr. Petra Zmudy do funkce a určením jeho platu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit radě kraje návrh na sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Ostrov a Dětský domov Karlovy Vary jako nástupnické organizace

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

Termín kontroly: 22.4.2010 
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže  
a tělovýchovy


43 b) Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš a k. ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 208/02/10

- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš a k. ú. Kraslice

- ukládá vedoucímu odboru správa majetku krajského úřadu v souladu s tímto usnesením zajistit podpis výše uvedeného dodatku nájemní smlouvy

Termín kontroly: 3.6.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru správa majetku 


43 c) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 209/02/10

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

- odvolává, v souladu s článkem 9.3. písm. n)  stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., pana Mgr. Jiřího Fojtíka z představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to dnem 25.2.2010

- ruší pověření Mgr. Jiřího Fojtíka k výkonu funkce generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., které mu bylo uděleno na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1046/12/08, a to dnem 25.2.2010

- volí, v souladu s článkem 9.3. písm. n) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s. nového člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. Mgr. Jaroslava Borku, a to dnem 25.2.2010

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. neprodleně zajistit krizové řízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.

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

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

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře
Termín kontroly: 6.5.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


