Usnesení z 10. jednání RKK dne 18.3.2010
18.3.2010		Strana 1 (celkem 32)
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 10. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 18. března 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:08 do 9:45 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, 
Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Omluveni:		p. Čermák, Mgr. Borka, MUDr. Larva
Přizvaní:		Bc. Lokajíček, Mgr. Krýzlová
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


    1.	 	  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.3.2010	RK 253/03/10   
  2.    Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP				  RK 254/03/10
	schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvám o financování grantových schémat 
SROP – opatření 3.2 (GS 30) a podopatření 4.1.2 MSP (GS 31)

- schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvám o financování grantových schémat SROP 
– opatření 1.1 (GS 28 a 29), podopatření 4.1.2 VS (GS 32) a podopatření 4.2.2 
(GS 33)
3.		Stížnosti, petice a další podání s rozborem za rok 2009				   staženo	
4.		Poskytnutí finančního příspěvku a návratné finanční výpomoci 			   RK 255/03/10	
na spolufinancování a předfinancování projektu „Moderní střední školy 
– moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové 
organizace Střední škola živnostenská Sokolov
5.		Poskytnutí finančního příspěvku na financování přípravné fáze projektu „Dětský 	   RK 256/03/10
domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov 
Horní Slavkov
  6.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky 		   RK 257/03/10
	a schválení smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky:
„Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice v Karlových Varech – pavilon 
akutní medicíny a centrálního vstupu – provádění stavby“
7.	Rozpočtové změny								    RK 258/03/10      8.	Zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji       	    staženo  
   9.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Aeroklub          RK 259/03/10
Toužim  
 10.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Basketbalový   RK 260/03/10
klub Lokomotiva Karlovy Vary  
 11.	Schválení nákupu balicího stroje kulatých balíků senáže - slámy do vlastnictví 	    RK 261/03/10
příspěvkové organizace Školní statek Cheb
 12.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		    RK 262/03/10
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby, 
Kynšperk nad Ohří
 13.	Koncepce zajišťování projektů financovaných z ESF, popř. EFM, jejichž 		    staženo
nositelem je Karlovarský kraj
 14.	Zrušení usnesení č. RK 175/02/10 ze dne 25.2.2010 – Zpracování eGovernment 	    RK 263/03/10
strategie kraje v rámci výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na Rozvoj 
služeb eGovernmentu v krajích
 15.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování eGovernmentové 	    RK 264/03/10
strategie kraje k žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy č. 08 Integrovaného 
operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích a zpracování 
projektových záměrů pro jednotlivé části výzvy“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  16.	Souhlas s přípravou a realizací projektů v rámci výzvy č. 57 Operačního programu   RK 265/03/10
lidské zdroje a zaměstnanost
  17.	Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 	    RK 266/03/10
	managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 2. pololetí 2009
  18.	Zpráva o výsledcích realizace Program obnovy venkova 2009			    RK 267/03/10
  19.	Program obnovy venkova 2010 – návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3	    RK 268/03/10
  20.	„Cyklostezka Ohře II“ – jmenování vedoucího projektu				    RK 269/03/10
  21.	„Informačně - vzdělávací středisko“ - záměr projektu				    RK 270/03/10 
  22.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek     RK 271/03/10	        v roce 2010
  23.	Poskytnutí účelové finanční dotace Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy 	    RK 272/03/10
	Vary na doprovodné akce výstavy FOR ARCH KARLOVY VARY 2010
  24.	Návrh změn vzorových smluv a návrh dodatku č. 1 ke smlouvám na Podporu 	    RK 273/03/10
	budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
  25.	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 	    RK 274/03/10
	Karlovarského kraje
  26.	Žádost dopravce DPÚK a.s. o prominutí smluvní pokuty				    RK 275/03/10
  27.	Informace o návrhu plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		    RK 276/03/10
	v Karlovarském kraji na rok 2010
  28.	Zásady pro poskytování bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu 		    staženo
	sociálních služeb v Karlovarském kraji
  29.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Domov pro seniory		    RK 277/03/10  
	„SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 4. etapa – stavební úpravy 1. PP
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  30.	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.4.2010		     RK 278/03/10 
  31.	Plán práce Energetické komise Rady Karlovarského kraje na rok 2010		     RK 279/03/10  
  32.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku 	     RK 280/03/10
	Povodí Ohře, s.p., a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., 
	do majetku Karlovarského kraje		
  33.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če 	     RK 281/03/10  
	na pozemku p.č. st. 193/2 a pozemek p.č. st.193/2 v k. ú. Pernink
  34.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	     RK 282/03/10
	– pozemkové parcely č. 1002/5 a č. 1002/6 v k. ú. Rybáře
  35.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	     RK 283/03/10
	– části pozemkových parcel č. 3130/1, č. 3179/1 a č. 3123/1 v k. ú. Nejdek
  36.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje a záměr budoucího     RK 284/03/10
	úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba č.p. 1057, 
	stavba bez č.p. a pozemky v k. ú. Sokolov
  37.	Pronájem části pozemkové parcely č. 527/33 v k. ú. Dvory a obci Karlovy Vary	     RK 285/03/10
  38.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním      RK 286/03/10	inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
  39.	Předání některých nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje k hospodaření 	     RK 287/03/10
	příspěvkovým organizacím - Obchodní akademii a VOŠ cestovního ruchu 
	a jazykové školy K. Vary, SOU stravování a služeb K. Vary, SOŠ stavební 
	Karlovy Vary
  40.	Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury 	     RK 288/03/10
	za rok 2009
  41.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury			     bez usnesení
  42.	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Krajský dětský 	     RK 289/03/10
	domov pro děti do 3 let  – „Zateplování budov Krajského dětského domova 
	pro děti do 3 let“ v rámci Operačního programu Životního prostředí
  43.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Snížení energetické 		    RK 290/03/10
	náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš:
	schválení formy zadávacího řízení

schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	jmenování členů komise pro otvírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek	
44.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v Léčebně 	     RK 291/03/10
	dlouhodobě nemocných v Nejdku a lékárnách s místem provozování na území 
	Karlovarského kraje za období únor 2010
  45.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice     RK 292/03/10
	a.s.: Schválení rámcové kupní smlouvy – dodávka masa a uzenin pro 
	Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
  46.	Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	     RK 293/03/10
	organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy 
	Vary
  47.	Vyřazení uchazeče z konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	     RK 294/03/10	organizace Dětský domov Plesná
  48.	Změna složení Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje		     RK 295/03/10
  49.	Změna v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace Střední  	     RK 296/03/10
	zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
  50.   Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola	     RK 297/03/10
a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
  51.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci 	     RK 298/03/10
pro mezinárodní otázky
  52.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje 	     RK 299/03/10
	na předfinancování realizační fáze projektu „Společné ošetřovatelské postupy 
	ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší 
	odborná škola Cheb 
  53.	Sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Dětský 	     RK 300/03/10
domov Ostrov  
  54.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vybudování moderního 	     RK 301/03/10
	sportovního areálu Střední školy živnostenské Sokolov“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
- seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek
  55.   Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka HW, SW a služeb 	    RK 302/03/10
pro realizaci projektu – Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“ 
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  56.	Nařízení Karlovarského kraje, kterým se vydávají závazné části Plánu oblasti 	     RK 303/03/10
		povodí Ohře a dolního Labe a závazné části Plánu oblasti povodí Berounky
  57.	Změna č. 15 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje		     RK 304/03/10
  58.	Vyjádření k oznámení záměru „Zadní Chodov – přípojka VVN 110 kV, 		     RK 305/03/10
	rozvodna + trafostanice 22/110 kV“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., 
	o posuzování vlivů na životní prostředí
  59.	Poskytnutí příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje	     RK 306/03/10  
  60.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	     RK 307/03/10
  61.	Schválení kooperačního partnerství a finančního krytí pro projekt přeshraniční   	     RK 308/03/10
	spolupráce „Živé nivy v česko - saském Vogtlandu“













          PaedDr. Josef Novotný v. r.  		              	  	    Ing. Petr Navrátil v. r.
                      hejtman							ověřovatel
Karlovarského kraje
















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 3	Stížnosti, petice a další podání s rozborem za rok 2009

bod č. 8	Zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji

bod č. 13	Koncepce zajišťování projektů financovaných z ESF, popř. EFM, jejichž nositelem je Karlovarský kraj

bod č. 28	Zásady pro poskytování bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.3.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 253/03/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.3.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP
schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvám o financování grantových schémat SROP – opatření 3.2 (GS 30) 
a podopatření 4.1.2 MSP (GS 31)
- schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvám o financování grantových schémat SROP – opatření 1.1 (GS 28 
a 29), podopatření 4.1.2 VS (GS 32) a podopatření 4.2.2 (GS 33)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 254/03/10

- schvaluje znění Dodatků č. 1 ke Smlouvám o financování grantových schémat SROP - opatření 3.2 
(GS 30) a  podopatření 4.1.2 MSP (GS 31) dle návrhu

- schvaluje znění Dodatků č. 2 ke Smlouvám o financování grantových schémat SROP - opatření 1.1 (GS 28 a 29), podopatření 4.1.2 VS (GS 32) a podopatření 4.2.2 (GS 33) dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o financování grantových schémat SROP - opatření 3.2 (GS 30) a  podopatření 4.1.2 MSP (GS 31) dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvám o financování grantových schémat SROP - opatření 1.1 (GS 28 a 29), podopatření 4.1.2 VS (GS 32) a podopatření 4.2.2 (GS 33) dle návrhu

Termín kontroly: 3.6.2010

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


3. Stížnosti, petice a další podání s rozborem za rok 2009

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání


4. Poskytnutí finančního příspěvku a návratné finanční výpomoci na spolufinancování 
a předfinancování projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 255/03/10

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov ve výši 1.253.739,05 Kč včetně uzavření smlouvy  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku ve výši 
1.253.739,05 Kč včetně uzavření smlouvy

- souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov ve výši 7.197.203,96 Kč včetně uzavření smlouvy  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci 
ve výši 7.197.203,96 Kč včetně uzavření smlouvy

- ukládá Mgr. Haně Jandíkové, ředitelce příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 22.4.2010
Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace 


5. Poskytnutí finančního příspěvku na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 256/03/10

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizaci Dětský domov Horní Slavkov ve výši 300.000,- Kč včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku ve výši 300.000,- Kč včetně uzavření smlouvy

- ukládá Mgr. Vidoru Mandelíkovi, řediteli příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 22.4.2010 

Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel příspěvkové organizace


6. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky a schválení smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky: „Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice v Karlových Varech – pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu – provádění stavby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 257/03/10

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice v Karlových Varech – pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu – provádění stavby“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Sdružení Nemocnice KV společností Metrostav a.s., BAU-STAV a.s., TIMA spol. s.r.o. – obchodně výrobní služby a PREFA-BETON s nabídkovou cenou 591.766.351,- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Sdružením Nemocnice KV společností Metrostav a.s., BAU-STAV a.s., TIMA spol. s.r.o. – obchodně výrobní služby a PREFA-BETON s nabídkovou cenou 591.766.351,- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Sdružením Nemocnice KV společností Metrostav a.s., BAU-STAV a.s., TIMA spol. s.r.o. – obchodně výrobní služby a PREFA-BETON s nabídkovou cenou 591.766.351,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy
Termín kontroly: 3.6.2010

Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, radní pro oblast zdravotnictví


7. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 258/03/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu  č. 71/2010
- navýšení příjmů a výdajů z titulu zapojení vratky úroků od Střední školy živnostenské v Sokolově 
ve výši 10,60 Kč, připsaných z poskytnuté zálohy na  realizaci akce Inovace vzdělávacího procesu v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání



Rozpočtovou změnu č. 72/2010
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2009 ve výši 
6.219.804,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu úhrady faktury za činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění za 4. čtvrtletí roku 2009 pro Karlovarskou
krajskou nemocnici, a.s., Karlovy Vary

Rozpočtovou změnu č. 73/2010
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 79.500,-- Kč z důvodu zapojení příjmů roku 2010. Jedná se o úhradu za zpracování posudku k záměru Větrné elektrárny Lobzy.

Rozpočtovou změnu č. 74/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do Odboru regionálního rozvoje  Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 115.000,-- Kč pro Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. jako příspěvek k zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů) 

Rozpočtovou změnu č. 75/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 275.000,-- Kč na výdaje spojené s uzavřením smlouvy o poskytování poradenství

Rozpočtovou změnu č. 76/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.554.500,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace a o částku 4.577.723,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 77/2010
- změna charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 48.000,-- Kč 
v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu neinvestičních výdajů projektu Revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, realizovaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje ISŠTE Sokolov, který je financován v rámci  ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 
1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Rozpočtovou změnu č. 78/2010
- navýšení příjmů a výdajů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 72.287.000,-- Kč z důvodu přijetí účelové dotace z Ministerstva dopravy ČR určené ke krytí nákladů Karlovarského kraje 
na prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2010 

Rozpočtovou změnu č. 79/2010
- změna charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 100.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu neinvestičních výdajů projektu Dětský domov Horní Slavkov – Zateplení budovy, realizovaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Dětský domov 
a mateřská škola Horní Slavkov, který je připravován k realizaci a financování v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Rozpočtovou změnu č. 80/2010
- změna charakteru rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční ve výši ± 127.514,87 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu investičních výdajů projektu Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko, realizovaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, který je financován v rámci  Programu Cíl 3 – program příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013.

Rozpočtovou změnu č. 81/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.638,59 Kč z titulu vrácení mylné platby z roku 1996 za pojistné na všeobecném zdravotním pojištění. Finanční prostředky byly zaslány na účet Karlovarského kraje z výtěžku ze zpeněžení konkursní podstaty na majetek Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny a budou poukázány Ministerstvu financí České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 82/2010
- změna charakteru finančních prostředků z neinvestičních na investiční ve výši ± 465.851,-- Kč v rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje určených na protiradonové ozdravné opatření na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky 
č. j. 12/20 268/ 2010-121 (dle žádosti Města Chodov) 

Rozpočtovou změnu č. 83/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši ± 1.044.600,-- Kč z položky 5492 - Dary obyvatelstvu (regulační poplatky) na pokrytí smluvně vázaných výdajů, zpracování žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí ve výši 102.000,-- Kč a dále zpracování projektových dokumentací spojených s přípravou tří projektů Karlovarského kraje ve výši 942.600,-- Kč:
	OP ŽP - Zateplení budovy č. 50 a č. 4 v Nemocnici Karlovy Vary - akce č. 4246

OP ŽP - Zateplení budovy B a E v Nemocnici Sokolov - akce č. 4247
OP ŽP - Zateplení budovy C v Nemocnici Cheb - akce č. 4248

Termín kontroly: 22.4.2010

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


8. Zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání             


9. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Aeroklub Toužim  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 259/03/10

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Aeroklub Toužim ve výši 100.000,-- Kč na zajištění Mistrovství Evropy v akrobacii motorových letadel v kategorii Unlimited pro rok 2010

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Aeroklubem Toužim dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy

Termín kontroly: 6.5.2010 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 260/03/10

- schvaluje neinvestiční příspěvek na rok 2010 pro Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary ve výši 100.000,-- Kč na činnost sdružení – pronájem sportovní haly a úhradu energií (sportovní hala Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary) 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a občanským sdružením Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy 

Termín kontroly: 6.5.2010 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


11. Schválení nákupu balicího stroje kulatých balíků senáže-slámy do vlastnictví příspěvkové organizace Školní statek Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 261/03/10

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Školní statek Cheb na nákup balicího stroje kulatých balíků senáže - slámy v maximální výši 400.000,-- Kč bez DPH do vlastnictví příspěvkové organizace

- pověřuje Ing. Leoše Horčičku, ředitele Školního statku Cheb, podpisem kupní smlouvy s vítězem soutěže po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

Termín kontroly: 3.6.2010

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace


12. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby, Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 262/03/10

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 300.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Sociální služby, Kynšperk nad Ohří

- schvaluje použití investičního fondu ve výši 300.000,-- Kč příspěvkové organizace Sociální služby, Kynšperk nad Ohří na nákup průmyslového žehliče 

Zodpovídá: Ing. Václav Jakl, ředitel příspěvkové organizace



13. Koncepce zajišťování projektů financovaných z ESF, popř. EFM, jejichž nositelem je Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání
 

14. Zrušení usnesení č. RK 175/02/10 ze dne 25.2.2010 – Zpracování eGovernment strategie kraje v rámci výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu 
v krajích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 263/03/10

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 175/02/10 ze dne 25.2.2010 ve znění:

- 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“  

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


15. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování eGovernmentové strategie kraje k žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích a zpracování projektových záměrů pro jednotlivé části výzvy“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 264/03/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zpracování eGovernmentové strategie kraje k žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích a zpracování projektových záměrů pro jednotlivé části výzvy“

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování eGovernmentové strategie kraje k žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích a zpracování projektových záměrů 
pro jednotlivé části výzvy“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Bc. Bedřich Kořínek		- náhradník: Ing. Michaela Korandová
- člen: Ing. Ivan Kocmich		- náhradník: Ing. Jiří Heliks 
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jaroslav Votík

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Martin Havel		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: PeadDr. Vratislav Emler	- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Ivan Kocmich		- náhradník: Bc. Bedřich Kořínek
Termín kontroly: 20.5.2010

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


16. Souhlas s přípravou a realizací projektů v rámci výzvy č. 57 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 265/03/10
 
- souhlasí
s projektovým záměrem „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“
s projektovým záměrem „Zhodnocení stavu systému řízení LZ v regionu Karlovarského kraje“
se zařazením projektu „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
se zařazením projektu „Zhodnocení stavu systému řízení LZ v regionu Karlovarského kraje“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
se zpracováním a podáním žádosti o financování projektu v rámci výzvy č. 57 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) s názvem „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“
se zpracováním a podáním žádosti o financování projektu v rámci výzvy č. 57 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) s názvem „Zhodnocení stavu systému řízení LZ v regionu Karlovarského kraje“
s přijetím dotace pro projekt a s realizací projektu „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“ podaného v rámci výzvy č. 57 OPLZZ 
s přijetím dotace pro projekt a s realizací projektu „Zhodnocení stavu systému řízení LZ v regionu Karlovarského kraje“ podaného v rámci výzvy č. 57 OPLZZ 
s vlastním spolufinancováním projektů „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“ 
a „Zhodnocení stavu systému řízení LZ v regionu Karlovarského kraje“ ve výši max. 
2.400.000,-- Kč, tzn. 15% celkových uznatelných nákladů obou projektů

- bere na vědomí, že Karlovarský kraj bude jediným nositelem projektu „Zhodnocení stavu systému řízení LZ v regionu Karlovarského kraje“ a jediným nositelem spolufinancování

- ukládá řediteli krajského úřadu
zajistit vypracování a podání žádosti o finanční podporu projektu „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“ v rámci OPLZZ a zajistit realizaci tohoto projektu
zajistit vypracování a podání žádosti o finanční podporu projektu „Zhodnocení stavu systému řízení LZ v regionu Karlovarského kraje“ v rámci OPLZZ a zajistit realizaci tohoto projektu

- pověřuje
ředitele krajského úřadu úpravou žádosti o financování projektu „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“ dle případných požadavků Ministerstva vnitra ČR
ředitele krajského úřadu úpravou žádosti o financování projektu „Zhodnocení stavu systému řízení LZ v regionu Karlovarského kraje“ dle případných požadavků Ministerstva vnitra ČR
náměstka hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Martina Havla podpisem všech relevantních dokumentů souvisejících s podáním žádosti, přípravou a realizací projektu „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“ a zajištěním finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje
náměstka hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Martina Havla podpisem všech relevantních dokumentů souvisejících s podáním žádosti, přípravou a realizací projektu „Zhodnocení stavu systému řízení LZ v regionu Karlovarského kraje“ a zajištěním finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 22.4.2010

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář úřadu


17. Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 2. pololetí 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 266/03/10

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace Ing. Petra Uhříčka ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 22.4.2010 

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


18. Zpráva o výsledcích realizace Program obnovy venkova 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 267/03/10

- bere na vědomí zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2009

- souhlasí s uložením smluvní pokuty za porušení smlouvy o poskytnutí příspěvku příjemcům příspěvku v rámci Programu obnovy venkova 2009:

Příjemce příspěvku
Porušení smlouvy o poskytnutí příspěvku
Smluvní pokuta
Obec Hazlov
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Hazlov
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Chodov
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Krásno
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Oloví
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Otovice
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Pernink
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Skalná
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Staré Sedlo
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Stružná
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2009

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uložení pokut za porušení smlouvy dle návrhu
Termín kontroly: 3.6.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


19. Program obnovy venkova 2010 – návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 - 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 268/03/10

- souhlasí s předloženým návrhem přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2010 dotační tituly 1 – 3

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 24.6.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


20. „Cyklostezka Ohře II“ – jmenování vedoucího projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 269/03/10

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, vedoucím projektu „Cyklostezka Ohře II“

- schvaluje předložení žádosti o finanční podporu do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 - 2013 na projekt „Cyklostezka Ohře II“

- schvaluje, aby žadatelem o finanční podporu pro projekt „Cyklostezka Ohře II“ v rámci příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad byl Karlovarský kraj

- schvaluje přípravu a podání žádosti o financování projektu „Cyklostezka Ohře II“ do ROP NUTS II Severozápad
Termín kontroly: 12.8.2010 

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského    kraje, p.o.
21. „Informačně - vzdělávací středisko“ - záměr projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 270/03/10

- souhlasí se záměrem realizace projektu „Informačně - vzdělávací středisko“ jako stavební součást Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje (v areálu Karlovy Vary - Dvory)

- pověřuje odbor investic a grantových schémat průběžným monitorováním podmínek příslušné výzvy Integrovaného operačního programu určené ke kofinancování projektu „Informačně - vzdělávací středisko“
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje

22. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 271/03/10

- souhlasí s poskytnutím příspěvku Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklistických tras v Karlovarském kraji v roce 2010 ve výši 300.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů 
na údržbu a nové značení cyklistických tras a stezek ve výši 300.000,-- Kč
Termín kontroly: 6.5.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


23. Poskytnutí účelové finanční dotace Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary 
na doprovodné akce výstavy FOR ARCH KARLOVY VARY 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 272/03/10

- schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,-- Kč pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary 
na doprovodné akce Karlovarské výstavy stavebnictví FOR ARCH KARLOVY VARY 2010 a uzavření smlouvy jako právního úkonu o poskytnutí účelové finanční dotace
Termín kontroly: 7.10.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


24. Návrh změn vzorových smluv a návrh dodatku č. 1 ke smlouvám na Podporu budování 
a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 273/03/10

- souhlasí s předloženým návrhem vzorových smluv „eGovernment v obcích“, „Podpora budování 
a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“ a „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ a s návrhem vzorového dodatku č. 1 ke smlouvám, které již byly v rámci „Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“ uzavřeny

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 6.5.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


25. Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 274/03/10

- souhlasí s návrhem Dodatku č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

- ukládá Mgr. Vladimíru Malému předložit návrhy zřizovacích listin k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Zodpovídá: Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana 


26. Žádost dopravce DPÚK a.s. o prominutí smluvní pokuty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 275/03/10

- schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 1.000,-- Kč za nedodržení postupu při předkládání měsíčního výkazu výkonů a tržeb z přepravní činnosti za leden 2010, dle článku IV. odst. 19 Smlouvy 
ev. č.: 125/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje ve znění dodatků č. 1 - 4 dopravci DPÚK a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 6.5.2010
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


27. Informace o návrhu plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji 
na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 276/03/10

- bere na vědomí informaci o návrhu plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji pro rok 2010

Termín kontroly: 24.6.2010

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


28. Zásady pro poskytování bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání


29. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 4. etapa – stavební úpravy 1. PP
- 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 277/03/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 4. etapa – stavební úpravy 1. PP

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Domov 
pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 4. etapa – stavební úpravy 1. PP

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: p. Jaroslav Votík		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Kateřina Mairingerová	- náhradník: Bc. Jana Pilařová
- člen: Mgr. Hana Marešová		- náhradník: pí. Jana Schanilová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Miloslav Čermák 		- náhradník: pí. Hana Hozmanová 
- člen: Mgr. Ellen Volavková           - náhradník: Ing. Radomil Gold              
- člen: p. Václav Černý		- náhradník: Ing. Václav Jakubík   
- člen: p. Jaroslav Votík  		- náhradník: Ing. Irena Šteflová 
- člen: Kateřina Mairingerová	- náhradník: Bc. Jana Pilařová
- člen: Mgr. Hana Marešová             - náhradník: pí. Hana Chlebcová
- člen: pí. Jana Schanilová                - náhradník: pí. Lenka Mlezivová
Termín kontroly: 8.7.2010

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


30. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.4.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 278/03/10

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.4.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


31. Plán práce Energetické komise Rady Karlovarského kraje na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 279/03/10

- schvaluje plán práce Energetické komise Rady Karlovarského kraje na rok 2010
Zodpovídá: Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda Energetické komise Rady Karlovarského kraje


32. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., 
a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 280/03/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 3347/6 o výměře 43 m2 v k. ú. 
a obci Nejdek formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), 
a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219,  PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako kupující na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat uvedenou pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 19.4.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, státní podnik

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkových parcel č. 3123/8 o výměře 17 m2, č. 3123/9 o výměře 13 m2, č. 3123/10 o výměře 3 m2, č. 3123/13 
o výměře 10 m2 a č. 3123/14 o výměře 4 m2, vše v k. ú. a obci Nejdek formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219,  PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 2.9.2010

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


33. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če na pozemku p.č. st.193/2 a pozemek p.č. st. 193/2 v k. ú. Pernink

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 281/03/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat garáž bez čp/če  na pozemku p.č. st. 193/2, pozemek 
p.č. 193/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 27 m2, vše v k. ú. Pernink
Termín kontroly: 20.5.2010

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


34. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1002/5 a č. 1002/6 v k. ú. Rybáře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 282/03/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 1002/5 o výměře 16 m2 
a č. 1002/6 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Rybáře a obci Karlovy Vary formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 19.4.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR

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


35. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 3130/1, č. 3179/1 a č. 3123/1 v k. ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 283/03/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 3130/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1332-281/2007 z původní pozemkové parcely č. 3130/1 a označeny jako její díl „a“ o výměře 391 m2, díl „c“ o výměře 230 m2 a díl „f“ o výměře 88 m2, část pozemkové parcely č. 3179/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely 
č. 3179/1 a označena jako její díl „b“ o výměře 26 m2 a část pozemkové parcely č. 3123/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1512-6/2010 a označena jako její díl „a“ o výměře 998 m2, vše v k. ú. 
a obci Nejdek formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČ 00254801, zastoupeným 
Ing. Vladimírem Bendou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 19.4.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Nejdek

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


36. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje a záměr budoucího úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba č.p. 1057, stavba bez č.p. a pozemky v k. ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 284/03/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí stavby č.p. 1057 na pozemku p.č. 1821 a stavby bez č.p. na pozemku p.č. 1210/1 v k. ú. a obci Sokolov v rámci akce: „III/00630 Silnice Královské Poříčí – Sokolov, Těšovice“ formou kupní smlouvy mezi společností Hexion Specialty Chemicals, a.s., se sídlem Sokolov, Tovární č.p. 2093, PSČ 356 01, IČ 00011771 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.146.406,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku společnosti Hexion Specialty Chemicals, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje. Uvedené pozemky budou předmětem majetkového vypořádání po kolaudaci výše uvedené stavby a jejím zaměření skutečného stavu.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr budoucího úplatného nabytí pozemkových parcel v k. ú. a obci Sokolov, výhradně určených k akci: „III/00630 Silnice Královské Poříčí – Sokolov, Těšovice“ mezi společností Hexion Specialty Chemicals, a.s., se sídlem Sokolov, Tovární č.p. 2093, PSČ 356 01, IČ 00011771 (jako budoucí prodávající na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu, která bude stanovena dohodou mezi společností Hexion Specialty Chemicals, a.s., a Karlovarským krajem – Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

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

Termín kontroly: 2.9.2010

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


37. Pronájem části pozemkové parcely č. 527/33 v k. ú. Dvory a obci Karlovy Vary
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 285/03/10

- schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 527/33 o výměře 1633 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) za cenu 131 Kč/m2/rok, vše v k. ú. Dvory a obci Karlovy Vary, na dobu určitou 25 let, formou smlouvy 
o nájmu pozemku, uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Bc. Miroslavem Očenáškem, pověřeným vedoucím odboru správa majetku (jako pronajímatelem) a společností TIMA, spol. s.r.o. 
- obchodně výrobní služby, se sídlem Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary, IČ 40523284 (jako nájemcem)

- schvaluje smlouvu o nájmu pozemku dle návrhu

Termín kontroly: 20.5.2010

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


38. 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 286/03/10

- 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. 422-50/2008 ze dne 6.10.2008 (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. 584/1 v k. ú. Potočiště, silnice č. III/21224 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 89-626/2009 ze dne 21.1.2010 (umístění inženýrských sítí – vodovodní řad pro obec Potočiště), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 820/1 a č. 820/4 v k. ú. Mokřiny 
a k silničnímu pozemku p.č. 329/1 v k. ú. Nový Žďár, silnice č. II/217 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrických plánů č. 388-168/09 ze dne 1.9.2009 a č. 124-168/09 ze dne 1.9.2009 (umístění inženýrských sítí – stavba STL plynovodu a STL přípojky plynu), 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: 2.9.2010

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


39. Předání některých nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje k hospodaření příspěvkovým organizacím - Obchodní akademii a VOŠ cestovního ruchu a jazykové školy K. Vary, SOU stravování a služeb K. Vary, SOŠ stavební Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 287/03/10

- schvaluje v souladu s § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předání těchto nemovitostí:

- budovy č.p. 1122, Ondřejská č.o. 56, postavené na pozemku st.p.č. 1466 a pozemku st.p.č. 1466 o výměře 794 m2, včetně všech jejích součástí, příslušenství a venkovních úprav, vše v k. ú. Karlovy Vary

- k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Karlovarským krajem - Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary, se sídlem Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary, IČ 00520055, s účinností 
od 1.4.2010

- schvaluje v souladu s § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předání těchto nemovitostí:

- budovy č.p. 159, nám. K. Sabiny č.o. 16, postavené na pozemku st.p.č. 88 a pozemků st.p.č. 88 o výměře 649 m2 a p.č. 89/2 o výměře 778 m2, včetně všech jejích součástí, příslušenství a venkovních úprav, vše v k. ú. Drahovice

- k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Karlovarským krajem - Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, se sídlem Sabinovo nám. 16, 360 09  Karlovy Vary, IČ 00669725, s účinností od 1.4.2010

- schvaluje v souladu s § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předání těchto nemovitostí:

- budovy č.p. 1312, Bezručova č.o. 17, postavené na pozemku st.p.č. 2739 a pozemků st.p.č. 2739 
o výměře 2776 m2, p.č. 2738 o výměře 980 m2, p.č. 2740 o výměře 261 m2 a p.č. 2745 o výměře 731 m2, včetně všech jejích součástí, příslušenství a venkovních úprav, vše v k. ú. Karlovy Vary

- k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Karlovarským krajem – Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, se sídlem Bezručova 17, 360 01  Karlovy Vary, IČ 63553597, s účinností od 1.4.2010

Termín kontroly: 20.5.2010

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


40. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 288/03/10

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2009
Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče,
 lázeňství a cestovního ruchu


41. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 289/03/10

- bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR příspěvkové organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš“ ve výši 5.143.180,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 
5.143.180,-- Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš“ po celou dobu jeho realizace do výše 10% způsobilých výdajů, tj. 388.923,-- Kč a nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1.253.949,-- Kč, 
tj. celkem 1.642.872,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu v celkové výši 1.642.872,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v této výši dle návrhu
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: MUDr. Miroslav Rákos, ředitel Krajského dětského domova pro děti do 3 let 


43. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš:
- schválení formy zadávacího řízení
	schválení hodnotících kritérií a jejich vah

jmenování členů komise pro otvírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 290/03/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš“

- schvaluje Seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Bc. Joža Lokajíček        		- náhradník: Ing. Alena Šalátová       
- člen: MUDr. Miroslav Rákos               - náhradník: Jana Němcová
- člen: Přemysl Müller			- náhradník: Martina Lamlechová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Radomil Gold		- náhradník: Václav Mleziva
- člen: Ing. Václav Jakubík                     - náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen: Mgr. Jana Petříková		- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: Jana Křížová			- náhradník: Ing. Jiří Kotek 
- člen: MUDr. Miroslav Rákos               - náhradník: Jana Němcová
- člen: Bc. Joža Lokajíček		- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Karel Bína			- náhradník: Ing. Irena Šteflová

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: MUDr. Miroslav Rákos, ředitel Krajského dětského domova pro děti do 3 let

44. 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 únor 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 291/03/10

- 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 únor 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 za období únor 2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


45. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Schválení rámcové kupní smlouvy – dodávka masa a uzenin pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 292/03/10

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.

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na dodávku masa a uzenin pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

- schvaluje v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s. čl. 9, bod 3 písm. p), návrh rámcové kupní smlouvy a smlouvy o spolupráci k zajištění dodávek zboží s více uchazeči na dodávku masa a uzenin pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., uzavřenou mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností 1) Prima Karlovy Vary spol. s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Buchenwaldská 711/9, PSČ 360 05; 2) Masna Příbram, spol. s.r.o. se sídlem Příbram I, Jinecká 315, PSČ 361 80; 
3) Masokombinát Plzeň s.r.o. se sídlem Plzeň, Americká 68, PSČ 301 50 na období od 1.4.2010 
do 31.3.2012
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


46. Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 293/03/10

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 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
Mgr. Martin Havel
náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
Mgr. Zdeněk Hrkal
ředitel příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení 
ve školství
Mgr. Jaroslav Šafránek
ředitel Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
  Mgr. Anna Polívková
	pedagogický pracovník příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Hana Vostrá
člen školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

- pověřuje Ing. Irenu Lauermannovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související se jmenováním členů konkursní komise
Termín kontroly: 22.4.2010 

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


47. Vyřazení uchazeče z konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 294/03/10

- schvaluje vyřazení Bc. Ivy Cheníčkové z konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Plesná z důvodu nesplnění předpokladu odborné kvalifikace  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat Bc. Cheníčkovou o tomto usnesení

Termín kontroly: 22.4.2010 

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


48. Změna složení Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 295/03/10

- odvolává MUDr. Bereniku Podzemskou z funkce člena Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje dnem 31. března 2010 

- jmenuje MUDr. Václava Larvu členem Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje s účinností od 1. dubna 2010 
Termín kontroly: 22.4.2010 
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy 


49. Změna v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 296/03/10

- schvaluje s účinností od 1. září 2010 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb z 330 
na 360

- schvaluje zápis změny v údaji o adrese bydliště ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb v rejstříku škol a školských zařízení 

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

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
Termín kontroly: 8.7.2010 

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


50. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 297/03/10

- souhlasí s účinností od 1. května 2010 s rozšířením doplňkové činnosti o oblast Mimoškolní výchova 
a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb 
a školství (obor činnosti 72) a vyjmutím oblasti Pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí v oblasti ošetřovatelství a první pomoci u příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary včetně odpovídající změny zřizovací listiny 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 22.4.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže
a tělovýchovy


51. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci pro mezinárodní otázky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 298/03/10

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci pro mezinárodní otázky ve výši 11.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí žáků středních škol zřizovaných Karlovarským krajem na Pražském studentském summitu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 24.6.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy


52. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 299/03/10

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb v rámci Programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
dle návrhu

- ukládá Mgr. Zdeňku Hrkalovi, řediteli příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 22.4.2010 

Zodpovídá: Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel příspěvkové organizace





53. Sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Dětský domov Ostrov  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 300/03/10

- souhlasí se sloučením příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Dětský domov Ostrov s účinností od 1. června 2010 s tím, že
- příspěvková organizace Dětský domov Ostrov se od tohoto data stává nástupnickou organizací
- příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary dnem 31. května 2010 sloučením zaniká 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení sloučení uvedených příspěvkových organizací včetně vydání rozhodnutí o sloučení

- souhlasí se změnou názvu příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov na Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov s účinností od 1. června 2010 včetně vydání dodatku ke zřizovací listině

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu názvu příspěvkové organizace včetně vydání dodatku ke zřizovací listině 

- odvolává Mgr. Petra Zmudu z funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary dnem 31. května 2010 za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí sloučení uvedených příspěvkových organizací

- schvaluje nová místa poskytování výchovy a vzdělávání dětského domova, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary, na adrese Tašovice, Řadová 246 – 249 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
a realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení
Termín kontroly: 2.9.2010 
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
 a tělovýchovy


54. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vybudování moderního sportovního areálu Střední školy živnostenské Sokolov“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
- seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 301/03/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Vybudování moderního sportovního areálu Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vybudování moderního sportovního areálu Střední školy živnostenské Sokolov“

- schvaluje Seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Vybudování moderního sportovního areálu Střední školy živnostenské Sokolov“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Jan Jaša			- náhradník: Mgr. Hana Jandíková
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Jaroslav Votík			- náhradník: Ing. Irena Šteflová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek: 
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Zdeněk Berka 		- náhradník: Hana Hozmanová
- člen: Ing. Karel Jakobec		- náhradník: Ing. Jan Bureš
- člen: Ing. Václav Živný		- náhradník: Václav Černý
- člen: Ing. Jan Jaša			- náhradník: Mgr. Hana Jandíková
- člen: Jaroslav Votík			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič

Termín kontroly: 20.5.2010

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace


55. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka HW, SW a služeb pro realizaci projektu – Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 302/03/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodávka HW, SW 
a služeb pro realizaci projektu – Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb 

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka HW, SW a služeb pro realizaci projektu – Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Petr Kulda			- náhradník: Ing. Ivan Kocmich
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: MgA. Filip Novák			- náhradník: Mgr. Roman Úlovec
- člen: Jaroslav Votík			- náhradník: Ing. Irena Šteflová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Mgr. Jana Petříková
- člen: Ing. Radomil Gold			- náhradník: René Bolvari
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Václav Jakubík			- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Jaroslav Votík			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara	- náhradník: Mgr. Josef Hazi

Termín kontroly: 3.6.2010

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


56. Nařízení Karlovarského kraje, kterým se vydávají závazné části Plánu oblasti povodí Ohře 
a dolního Labe a závazné části Plánu oblasti povodí Berounky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 303/03/10

- vydává Nařízení Karlovarského kraje, kterým se vydávají závazné části Plánu oblasti povodí Ohře 
a dolního Labe a závazné části Plánu oblasti povodí Berounky, ve znění, které je uvedeno v příloze tohoto materiálu
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


57. Změna č. 15 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 304/03/10

- souhlasí se změnou č. 15 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu č. 15 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 6.5.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


58. Vyjádření k oznámení záměru „Zadní Chodov – přípojka VVN 110 kV, rozvodna + trafostanice 22/110 kV“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 305/03/10

- projednala oznámení záměru „Zadní Chodov – přípojka VVN 110 kV, rozvodna + trafostanice 22/110 kV“ a vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj se záměrem „Zadní Chodov – přípojka VVN 110 kV, rozvodna + trafostanice 22/110 kV“ souhlasí, za podmínky, že při rozhodování o konečné podobě záměru budou dodržovány platné právní předpisy a respektována stanoviska dotčených orgánů státní správy. 

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


59. Poskytnutí příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 306/03/10

- schvaluje navýšení objemu finančních prostředků pro začínající včelaře na rok 2010 

- schvaluje poskytnutí částky 1.688.450,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na podporu včelařství 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy
Termín kontroly: 6.5.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí životního prostředí a zemědělství


60. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 307/03/10

- schvaluje poskytnutí částky 625.546,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 687.752,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy
Termín kontroly: 23.9.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí životního prostředí a zemědělství


61. Schválení kooperačního partnerství a finančního krytí pro projekt přeshraniční spolupráce „Živé nivy v česko - saském Vogtlandu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 308/03/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

kooperačního partnerství Karlovarského kraje v projektu „Živé nivy v česko - saském Vogtlandu“ podávaného v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 – Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
	závazný příslib finančního příspěvku kraje k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Živé nivy v česko - saském Vogtlandu“ ve výši max. 
4.000.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu
	vlastní spolufinancování projektu ve výši max. 400.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných nákladů projektu
	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o spolupráci kooperačních partnerů“ a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu „Živé nivy v česko - saském Vogtlandu“, podávaného v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 – Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o spolupráci kooperačních partnerů“ 
a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu „Živé nivy v česko - saském Vogtlandu“, podávaného v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 – Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
Termín kontroly: 2.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství








