Usnesení z 13. jednání RKK dne 1.4.2010
1.4.2010		Strana 1 (celkem 3)
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 13. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 1. dubna 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:08 do 11:25 hodin 


Přítomni:              	Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, p. Čermák, 
PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Navrátil	
Omluveni:		PaedDr. Novotný, Mgr. Havel
Přizvaní:		Mgr. Novotný, Bc. Lokajíček
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


  1. 	 Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 1.4.2010		RK 312/04/10   
    2.	Stížnosti, petice a další podání s rozborem za rok 2009				RK 313/04/10
    3.	Koncepce zajišťování projektů financovaných ze SF EU, popř. EFM, jejichž 	RK 314/04/10
nositelem je Karlovarský kraj
    4.	Souhlas s užitím znaku Karlovarského kraje 					RK 315/04/10
    5.	Poskytnutí finančního příspěvku na financování přípravné fáze projektu 		RK 316/04/10
„Moderní střední školy – sportovní areály sportoviště Gymnázia Ostrov“ 
příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov
    6.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 	RK 317/04/10
kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Cheb – zateplení 
budovy“ připravovaného k realizaci v rámci Operačního programu 
Životní prostředí
    7.	Rozpočtové změny								RK 318/04/10
    8.	Zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji		staženo
    9.	Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Kynžvart 	RK 319/04/10
	- odvod z investičního fondu a navýšení provozního příspěvku 
  10.	Účetní vypořádání rozdělení příspěvkové organizace Sociální služby		RK 320/04/10
	a převod příslušných účetních stavů do účetnictví příspěvkových organizací 
	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech a Domov pro osoby 
	se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově
  11.	Účetní vypořádání rozdělení příspěvkové organizace Krajské muzeum 		RK 321/04/10
	Karlovarského kraje a převod příslušných účetních stavů do účetnictví 
	příspěvkových organizací Muzeum Sokolov a Muzeum 	Karlovy Vary
  12.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro 		RK 322/04/10
	TJ Karlovy Vary – Dvory o.s.  
  13.	Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola 		RK 323/04/10
	Karlovy Vary - schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci
  14.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Klub 	RK 324/04/10
	vojenské historie 	„E.L.S.A.“  
  15.	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – povolení 		RK 325/04/10
	výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek
  16.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro 		RK 326/04/10
	Českou federaci požárního sportu o.s.  
  17.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování žádosti 	RK 327/04/10
	o finanční podporu Výzvy č. 08 v rámci Integrovaného operačního programu 	
	na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích včetně zpracování studií 
	proveditelnosti 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
  18.	Návrh na udělení dotací pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně 	RK 328/04/10
	plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského 
	kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo
  19.	Podpora využití obnovitelných zdrojů energie					RK 329/04/10
  20.	Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. o prominutí smluvní pokuty	RK 330/04/10
  21.	Komplexní materiál „Projekt Karlovarská karta – úkoly a jejich zajištění“		RK 331/04/10
  22.	Zásady pro poskytování bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu 		staženo
sociálních služeb v Karlovarském kraji 
  23.	Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z Fondu na podporu 		RK 332/04/10
nestátních neziskových organizací – začleňování seniorů do společnosti
  24.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Podpora samostatného 		RK 333/04/10
bydlení v Karlovarském kraji“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	  - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  25.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.4.2010	RK 334/04/10
  26.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – částí 		RK 335/04/10
	pozemkových parcel č. 2843/6 a 2843/7 v k.ú. Toužim
  27.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – polního 	RK 336/04/10
	hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k.ú. Dřenice u Chebu
  28.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část 		RK 337/04/10
	pozemkové parcely č. 627/1 v k.ú. Brložec u Štědré
  29.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková 	RK 338/04/10
	parcela č. 1354 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
  30.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK 339/04/10
	s ukládáním inženýrských sítí do  silničních pozemků v majetku 
	Karlovarského kraje
  31.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 340/04/10
	– pozemkové parcely v k.ú. Hradiště u Chebu a k.ú. Dolní Dvory
  32.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/108, 527/130, 664/4 k.ú. 	RK 341/04/10
	Dvory, ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
  33.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje občanskému 	RK 342/04/10
	sdružení 	„HARTENBERG o.s.“
  34.	Žádost Obce Potůčky o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení 		RK 343/04/10
	vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Potůčky, dostavba kanalizační 
	a vodovodní sítě do lokality Stráň“, na pozemcích Karlovarského kraje 
  35.	Sanace obrazů poškozených havárií v Lázních I – uzavření smlouvy 		RK 344/04/10
  36.	Změna platu řediteli příspěvkové organizace Muzeum Sokolov, 			RK 345/04/10
	p.o. Karlovarského kraje
  37.	Změna platu řediteli příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, 		RK 346/04/10
	p.o. Karlovarského kraje
  38.	Rozdělení kompetencí, seznam smluv a projektů přecházejících z Krajského 	RK 347/04/10
	muzea Karlovarského kraje na nástupnické organizace
  39.	Žádost o udělení výjimky příjemci příspěvku poskytnutého z rozpočtu 		RK 348/04/10
	Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných 
	objektů v roce 2009
  40.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 349/04/10
	„Dílčí projekty stavebně-	montánního charakteru v rámci projektu 
	Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté“
  41.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury			RK 350/04/10
  42.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 351/04/10
	nemocnice a.s. 
  43.	Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra 		RK 352/04/10
	nemocnice Karlovy Vary“ 
- Schválení zařazení do akčního plánu Programu rozvoje KK 2007 - 2013
- Schválení celkových výdajů projektu
  		- Schválení předfinancování a spolufinancování projektu 
  44.	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. 				RK 353/04/10
  45.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové 	RK 354/04/10
	organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov
  46.	Jmenování PhDr. Miroslava Lišky, ředitele příspěvkové organizace 		RK 355/04/10
	Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektů a hlavní kontaktní osobou 
	projektů této příspěvkové organizace
  47.	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže 	RK 356/04/10
	a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2010
  48.	Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 		RK 357/04/10
	na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2010 
	– odbor školství, mládeže a tělovýchovy
  49.	Předpis rady kraje „Stanovení povinností ředitelů příspěvkových organizací 	staženo
	zřizovaných Karlovarským krajem vyplývajících z jejich funkce ve vztahu 
	ke zřizovateli“
  50.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová 		RK 358/04/10
	škola Loket
  51.	Kandidatura na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012	RK 359/04/10
  52.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka didaktické 		RK 360/04/10
	techniky a ICT na Gymnázium Cheb“
- 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
  53.	Změna č. 16 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 		RK 361/04/10
	„Obec Ostrov – místní část Dolní Žďár“ 
  54.	Změna č. 17 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 		RK 362/04/10
	„Obec Otročín – místní část Měchov“ 
55a)	Žaloba na Kateřinu Šarkozi o vydání bezdůvodného obohacení s příslušenstvím	RK 363/04/10
 55b)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 364/04/10
	nemocnice a.s. – volba členů dozorčí rady
 55c)	Dohoda o narovnání – Ing. S. Jambor						RK 365/04/10
 55d)	Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotek sboru 		RK 366/04/10
          dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje
 55e)	Vodohospodářské akce – žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR. 	RK 367/04/10
	Zařazení 	do kategorií dle důležitosti a spolufinancování Karlovarským krajem.
 55f)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro    		RK 368/04/10           
	HC Energie Karlovy Vary s.r.o. na úhradu nájmů a pronájmů tréninkových 
	prostor, sportovních ploch a jejich zařízení, na materiální dovybavení 
	mládežnických týmů a dopravu týmů k utkáním














       Ing. Petr Navrátil v. r. 		              	           Mgr. Jaroslav Borka v. r.
         náměstek hejtmana						ověřovatel
        Karlovarského kraje


























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Jaroslava Borku
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 55 a)	Žaloba na Kateřinu Šarkozi o vydání bezdůvodného obohacení s příslušenstvím

bod č. 55 b)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
			– volba členů dozorčí rady

bod č. 55 c)	Dohoda o narovnání – Ing. S. Jambor

bod č. 55 d) 	Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů
			vybraných obcí Karlovarského kraje

bod č. 55 e)	Vodohospodářské akce – žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR. Zařazení 
			do kategorií dle důležitosti a spolufinancování Karlovarským krajem.

Bod č. 55 f)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro HC Energie Karlovy 			Vary s.r.o. na úhradu nájmů a pronájmů tréninkových prostor, sportovních ploch a jejich 			zařízení, na materiální dovybavení mládežnických týmů a dopravu týmů k utkáním

Staženo z programu:

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

bod č. 22	Zásady pro poskytování bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních
			služeb v Karlovarském kraji

bod č. 49 	Předpis rady kraje „Stanovení povinností ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných 			Karlovarským krajem vyplývajících z jejich funkce ve vztahu ke zřizovateli“



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 1.4.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 312/04/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 1.4.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 313/04/10

- bere na vědomí zprávu o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a dalších podáních za rok 2009 
s rozborem
Zodpovídá: Mgr. Jaromír Kruták, vedoucí odboru kontroly


3. Koncepce zajišťování projektů financovaných ze SF EU, popř. EFM, jejichž nositelem je Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 314/04/10

- bere na vědomí přehled současného stavu a známého výhledu výzev ze Strukturálních fondů Evropské unie, kdy je žadatelem i konečným příjemcem Karlovarský kraj, dle textu v důvodové zprávě

- souhlasí s předloženou koncepcí zajišťování všech fází uvedených projektů 

- určuje jako dohlížitele (garanta) uvedených projektů financovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie nebo Evropských finančních mechanismů statutárního zástupce hejtmana a pověřuje jej v souladu s usnesením č. ZK 271/11/08 podpisem všech relevantních dokumentů souvisejících s podáním žádostí 
u projektů schválených Radou Karlovarského kraje a jejich případnými změnami, s přípravou, realizací 
a případnými změnami projektů, které mohou vyplynout v průběhu jejich realizace na základě změn požadovaných například řídícími orgány

- pověřuje statutárního zástupce hejtmana volbou procesu využití externího subjektu při zajištění potřebných výběrových řízení ve všech fázích realizace uvedených projektů v souladu s předpisem rady č. PR 01/2009 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem
Termín kontroly: 2.12.2010

Zodpovídá: Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmana


4. Souhlas s užitím znaku Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 315/04/10

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na slavnostní akci projektu Cíl 3 „Výstavba silničního spojení Adorf – Aš“
Termín kontroly: 20.5.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 




5. Poskytnutí finančního příspěvku na financování přípravné fáze projektu „Moderní střední školy 
– sportovní areály sportoviště Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 316/04/10

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Moderní střední školy – sportovní areály sportoviště Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov ve výši 400.000,- Kč včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku ve výši 400.000,- Kč včetně uzavření smlouvy

- ukládá Mgr. Milanu Martinkovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 6.5.2010 
Zodpovídá: Mgr. Milan Martinek, ředitel příspěvkové organizace


6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ připravovaného k realizaci v rámci Operačního programu Životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 317/04/10

- souhlasí s navýšením příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb z 250.000,- Kč na 370.000,- Kč včetně uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

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

- ukládá Mgr. Janě Neumannové, ředitelce příspěvkové organizace Dětský domov Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 6.5.2010 

Zodpovídá: Mgr. Jana Neumannová, ředitelka příspěvkové organizace


7. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 318/04/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 84/2010

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického zpět do Odboru kanceláře hejtmana ve výši 
± 160.600,-- Kč na úhradu cestovních náhrad cizích účastníků (výdaje nám budou přefakturovány) služební cesty do Bruselu v rámci projektu Karlovarského kraje Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu, financovaného za pomoci Blokového grantu Fondu Technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska

Rozpočtovou změnu č. 85/2010

- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 100.000,-- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Karlovy Vary – Dvory o.s. jako příspěvek na úhradu pronájmů tělovýchovných zařízení a údržby hřišť pro rok 2010

Rozpočtovou změnu č. 86/2010

- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 50.000,-- Kč pro Českou federaci požárního sportu na Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2010 v disciplínách požárního sportu

Rozpočtovou změnu č. 87/2010

- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 100.000,-- Kč pro Aeroklub Toužim na zajištění Mistrovství Evropy v akrobacii motorových letadel v kategorii Unlimited pro rok 2010

Rozpočtovou změnu č. 88/2010

- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 100.000,-- Kč pro Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary na pronájem sportovní haly a úhradu energií

Rozpočtovou změnu č. 89/2010

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±  92.728,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o mimořádný provozní příspěvek příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Karlovy Vary na pokrytí zvýšených odpisů za měsíc listopad a prosinec 2009 za domky v Tašovicích

Rozpočtovou změnu č. 90/2010			

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 843.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlášených MŠMT pro rok 2010“.

Rozpočtovou změnu č. 91/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  23.827,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Ostrov na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2009.

Rozpočtovou změnu č. 92/2010 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  98.600,-- Kč na základě zvýšení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní školy a mateřské školy při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny této organizaci jako provozní příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů spojených s dodatkem o navýšení nájemní smlouvy a na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku. 

Rozpočtovou změnu č. 93/2010

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ±  11.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Neinvestiční příspěvek je určen „Asociaci pro mezinárodní otázky o.s., Praha 1“ na částečné pokrytí výdajů souvisejících s podporou účastníků z Karlovarského kraje na Pražském studentském summitu.

Rozpočtovou změnu č. 94/2010

- přesun rozpočtových prostředků  z  Odboru investic a grantových schémat do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši                
± 367.000,-- Kč  na pokrytí výdajů spojených s připojením odběrného místa k distribuční soustavě vysokého napětí v souvislosti s akcí Revitalizace objektu Císařských lázní

Rozpočtovou změnu č. 95/2010

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 75.000,-- Kč  zapojením příjmů z roku 2010 za prodej služebního automobilu (schváleno usnesením č. RK 1287/12/09) do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na položku Stroje, přístroje a zařízení.

Rozpočtovou změnu č. 96/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje do příspěvků cizím subjektům ve výši ± 150.000,- Kč  pro Klub vojenské historie E.L.S.A. na zajištění společenské akce „Osvobození 1945 – 2010“ u příležitosti 65. Výročí osvobození České republiky spojeneckými armádami v květnu 1945

Rozpočtovou změnu č. 97/2010

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru životního prostředí a zemědělství do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,- Kč a zároveň přesun v rámci odboru regionálního rozvoje ve výši ± 200.000,-- Kč na poskytnutí podpory ZD Novosedly na nákup sadby Miscanthus gigantemus (Ozdobnice čínská) pro pěstování biomasy 

Rozpočtovou změnu č. 98/2010
 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci  Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve  výši ± 200.000,-- Kč k předfinancování výdajů spojených s realizací Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.) financovaného  
v  rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb 

Rozpočtovou změnu č. 99/2010

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 110.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k  navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 100/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční prostředky ve výši ± 164.718,-- Kč. Finanční prostředky budou použity na pořízení elektrického protipožárního systému. Jedná se o výměnu ústředny EPS na budově „B“ krajského úřadu.

Rozpočtovou změnu č. 101/2010

- změna charakteru rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši     
± 2.400.000,-- Kč . Finanční prostředky jsou určeny na úhradu neinvestičních výdajů projektu Solární škola – regionální výukové středisko OZE, realizovaného  příspěvkovou organizací Karlovarského kraje ISŠTE Sokolov, který je financován  v rámci  Programu Cíle 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007 - 2013.

Rozpočtovou změnu č. 102/2010

- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 4.640.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu 4 „Programu obnovy venkova“ z investičních na neinvestiční.

Termín kontroly: 6.5.2010

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.


9. Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Kynžvart - odvod z investičního fondu a navýšení provozního příspěvku 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 319/04/10

- ukládá provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Kynžvart ve výši 98.600,- Kč

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Kynžvart ve výši 98.600,- Kč

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Účetní vypořádání rozdělení příspěvkové organizace Sociální služby a převod příslušných účetních stavů do účetnictví příspěvkových organizací Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech a Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 320/04/10

- schvaluje vypořádání příslušných účetních zůstatků rozdělené organizace Sociální služby ve prospěch oddělených organizací:
	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech 
	Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově


- schvaluje předávací protokoly              
Termín kontroly: 3.6.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


11. Účetní vypořádání rozdělení příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje 
a převod příslušných účetních stavů do účetnictví příspěvkových organizací Muzeum Sokolov 
a Muzeum Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 321/04/10

- schvaluje vypořádání příslušných účetních zůstatků původní organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje ve prospěch oddělených organizací:
	Muzeum Sokolov 

Muzeum Karlovy Vary

- schvaluje předávací protokoly              
Termín kontroly: 3.6.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


12. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro TJ Karlovy Vary 
– Dvory o.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 322/04/10
 
- schvaluje neinvestiční příspěvek pro TJ Karlovy Vary – Dvory o.s.  ve výši  100.000,- Kč na úhradu pronájmů tělovýchovných zařízení a údržbu hřišť na rok 2010

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a TJ Karlovy Vary – Dvory o.s.  dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy

Termín kontroly: 20.5.2010 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


13. Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 
- schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 323/04/10
- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši  9.500.000,- Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Karlovarským krajem 
a příspěvkovou organizací Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary ve výši 9.500.000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy

Termín kontroly: 3.6.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


14. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Klub vojenské historie „E.L.S.A.“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 324/04/10

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Klub vojenské historie „E.L.S.A.“ ve výši 150.000,- Kč na pořádání společenské akce „Osvobození 1945 – 2010“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Klubem vojenské historie „E.L.S.A.“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy

Termín kontroly: 20.5.2010 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


15. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – povolení výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 325/04/10

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 01/2009 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ spočívající v možnosti realizovat schválenou investiční akci „Nákup automobilu pro praktickou výuku“ bez nutnosti vyhlášení výběrového řízení

- schvaluje použití nevyčerpaných prostředků z akce „Nákup automobilu pro praktickou výuku“ na nákup dalšího automobilu typu pick-up za maximální cenu nepřevyšující 250 tis. Kč bez DPH

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace na dofinancování koupě vozu typu 
pick-up

- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, podpisem kupní smlouvy dle nabídky 

Termín kontroly:  8.7.2010
Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


16. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Českou federaci požárního sportu o.s.  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 326/04/10

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Českou federaci požárního sportu o.s.  ve výši  50.000,- Kč na zajištění projektu Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2010 v disciplínách požárního sportu

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Českou federací požárního sportu o.s. dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy

Termín kontroly: 20.5.2010 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

  
17. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování žádosti o finanční podporu Výzvy č. 08 v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích včetně zpracování studií proveditelnosti 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 327/04/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zpracování žádosti o finanční podporu Výzvy č. 08 v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích včetně zpracování studií proveditelnosti 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 žádosti o finanční podporu Výzvy č. 08 v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích včetně zpracování studií proveditelnosti 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: Karel Bína			- náhradník: Ing. Marek Kukučka

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen:  Mgr. Martin Havel		- náhradník:  Ing. Jaroslav Bradáč
- člen:  PeadDr. Vratislav Emler	- náhradník:  Ing. Václav Živný
- člen:  Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník:  Josef Murčo
- člen:  Ing. Eva Valjentová		- náhradník:  Ing. Karel Jakobec
- člen:  Ing. Ivan Kocmich		- náhradník:  Bc. Bedřich Kořínek
Termín kontroly: 24.6.2010

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky

18. Návrh na udělení dotací pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 328/04/10

- souhlasí s níže uvedeným návrhem rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje v roce 2010 – I. kolo dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhované rozdělení dotací ke schválení 
Termín kontroly: 20.5.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


19. Podpora využití obnovitelných zdrojů energie

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 329/04/10

- souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí příspěvku na nákup sadby a s poskytnutím příspěvku dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

- schvaluje memorandum o podpoře využití obnovitelných zdrojů energie
Termín kontroly: 3.6.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


20. Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. o prominutí smluvní pokuty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 330/04/10

- souhlasí s nevyhověním žádosti o prominutí smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč za nedodržení povinnosti dle článku IV., odst. 21 písm. a) až d) Smlouvy ev.č.: 113/2006 o závazku veřejné služby 
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje Autobusy Karlovy Vary, a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 20.5.2010
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


21. Komplexní materiál „Projekt Karlovarská karta – úkoly a jejich zajištění“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 331/04/10

- bere na vědomí komplexní materiál „Projekt Karlovarská karta – úkoly a jejich zajištění“

- ukládá Ing. Petru Uhříčkovi, řediteli APDM, vést jednání ve věci připomínek vzešlých z jednání s dopravci a městy, týkajících se technologických aspektů zavedení jednotného elektronického systému odbavení cestujících s využitím bezkontaktní čipové karty K3 v systému Integrované dopravy Karlovarského kraje (IDOK) 

- ukládá Mgr. Vladimíru Malému, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu, vést jednání ve věci připomínek vzešlých z jednání s dopravci, týkajících se aspektů smluvního zabezpečení základní dopravní obslužnosti a úhrady prokazatelné ztráty v souvislosti se zavedením jednotného elektronického systému odbavení cestujících s využitím bezkontaktní čipové karty K3 v systému IDOK

- ukládá PhDr. Ing. Zdeňku Kusému, řediteli KIDS KK, vést jednání ve věci připomínek vzešlých z jednání s dopravci a městy, týkajících se aspektů přípravy nového tarifního upořádání systému IDOK v souvislosti se zavedením jednotného elektronického systému odbavení cestujících s využitím bezkontaktní čipové karty K3 v systému IDOK

Termín kontroly: 20.5.2010

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu
		Karlovarského 	kraje, p.o.
        	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
                     	PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel Integrovaného dopravního systému Karlovarského 
	kraje, p.o.


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

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


23. Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací – začleňování seniorů do společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 332/04/10

- schvaluje Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací – začleňování seniorů do společnosti
Termín kontroly: 8.7.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

24. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Podpora samostatného bydlení 
v Karlovarském kraji“
	- 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 333/04/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:

člen: Olga Dacková  		  		náhradník: Mgr. Kristina Hrabáčková
člen: Věra Moderová  				náhradník: Bc. Jana Pilařová
člen: Ing. Irena Šteflová 			náhradník: Ing. Radek Havlan
člen: Ing. Monika Sádlíková 			náhradník: Bc. Kristina Kašáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:

člen: Miloslav Čermák				náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
člen: Mgr. Jana Petříková			náhradník: Hana Hozmanová
člen: Josef Murčo				náhradník: Mgr. Jiří Holan
člen: Mgr. Ellen Volavková			náhradník: Ing. Radomil Gold
člen: Olga Dacková				náhradník: Mgr. Kristina Hrabáčková
člen: Bc. Jana Pilařová				náhradník: Jaroslava Šobrová
člen: Ing. Monika Sádlíková			náhradník: Ing. Karel Brandtl
Termín kontroly: 12.8.2010

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


25. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.4.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 334/04/10

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.4.2010:

Návrh  programu:

A.	Volba návrhové komise
B.	Volba ověřovatelů zápisu
  C.	Schválení programu jednání

1.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 15.4.2010
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 15.4.2010
3.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4.	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5.	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
  6.   Poskytnutí finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2010
7.   Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
8.  	Poskytnutí finančního příspěvku na financování přípravné fáze projektu „Moderní střední školy 
  	– sportovní areály sportoviště Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov
9.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování 
přípravné fáze projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ připravovaného k realizaci v rámci Operačního programu Životní prostředí
 10.	Poskytnutí finančního příspěvku a návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov
 11.	Poskytnutí finančního příspěvku na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov
 12.	 Zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji
 13.	 Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010
 14.	 Informace o dotacích ve školství v roce 2010
 15.	  Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 
-  schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci
 16.	Návrh na udělení dotací pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo
 17.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2010
 18.	Návrh změn vzorových smluv a návrh dodatku č. 1 ke smlouvám na Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
 19.	Zpráva o výsledcích realizace Program obnovy venkova 2009
 20.	Program obnovy venkova 2010 – návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3
 21.	Podpora využití obnovitelných zdrojů energie
 22.   Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
 23.	Příspěvek Občanskému sdružení Světlo Kadaň
 24.	Zásady pro poskytování bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji
25.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k. ú.   Chylice u Útviny, Svinov u Toužimi, Útvina a Přílezy
 26.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k. ú. Dolní Chodov 
 27. 	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 330 v k. ú. Hlinky
 28.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely 
č. 136/1 v k. ú. Dolní Chodov
 29.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 3098/1 v k. ú. Toužim
 30.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 306/2 
a č. 306/3 v k. ú. Hory u Jenišova
 31.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1034 
a č. 1033/2 v k. ú. Horní Tašovice
 32.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“
 33.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – bytové jednotky č. 265/1, 
vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 265 a pozemku p.č. st. 471 v k. ú. Abertamy
 34.	Zrušení usnesení č. ZK 80/04/08 ze dne 17.4.2008 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – garáže bez čp/če na st.p.č. 7403 v k. ú. Cheb
 35.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – částí pozemkových parcel 
č. 2843/6 a 2843/7 v k. ú. Toužim
 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
 37.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – polního hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k. ú. Dřenice
 38.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 10/10 
v k. ú. Radošov u Kyselky
 39.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Občanskému sdružení „HARTENBERG o.s.“
 40.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské krajské nemocnici a.s.
 41.	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch
profesionálních divadel a symfonických orchestrů
 42.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury
 43.	  Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty
       	  z oblasti kultury
 44.	  Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu
  aktivit v cestovním ruchu  
 45. 		Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ v rámci integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR
	Schválení zařazení do akčního plánu Programu rozvoje KK 2007 - 2013
	Schválení celkových výdajů projektu

- Schválení předfinancování a spolufinancování projektu
 46.	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti 
do 3 let: „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš“ v rámci Operačního programu Životního prostředí
 47.	Rezignace MUDr. Štála na funkci člena Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
48.	  Sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Dětský domov Ostrov
 49.		  Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem
 50.	  Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov
 51.	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
52.	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2010
53.	Kandidatura na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012
 54.   	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
 55.		Město LUBY - kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní – příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“
 56.	Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“
 57.	Schválení nových „Zásad pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje“
 58.	Změna č. 15 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Zádub - Závišín“
 59.	Schválení kooperačního partnerství a finančního krytí pro projekt přeshraniční spolupráce „Živé nivy v česko-saském Vogtlandu“
 60. Vodohospodářské akce – žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR. Zařazení 
	do kategorií dle důležitosti a spolufinancování Karlovarským krajem.
 
 61.	 Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.  
 62. 	 Různé

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


26. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – částí pozemkových parcel 
č. 2843/6 a 2843/7 v k.ú. Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 335/04/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 2843/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 820-13/2009 z původní pozemkové parcely č. 2843/6 a označena jako její díl „a“ o výměře 18 m2, části pozemkové parcely č. 2843/7, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 2843/7 a označena jako její díl „b“ o výměře 31 m2, díly „a“ a „b“ byly sloučeny do nově vzniklé pozemkové parcely č. 2843/21 o výměře 49 m2, formou kupní smlouvy mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.240,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Územní zdravotnické záchranné služby 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


27. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – polního hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k.ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 336/04/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí stavby polního hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k.ú. Dřenice u Chebu, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným, (jako přejímající na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly:  2.9.2010

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


28. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 627/1 v k.ú. Brložec u Štědré

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 337/04/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 627/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 88-209/2009 z původní pozemkové parcely č. 627/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 627/4 o výměře 83 m2 v k.ú. Brložec u Štědré a obci Štědrá formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Ing. Jiřím Vojtěchem a Ing. Vierou Vojtěchovou, oba trvale bytem Dobroměřice, A. Jiráska 179, PSČ 440 01 (jako kupující na straně druhé), za cenu 3.790,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část parcely na své úřední desce, tj. do 3.5.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Vojtěchových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- 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


29. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 1354 
v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 338/04/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 1354 o výměře 1331 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Lubomírem Krausem a Stanislavou Krausovou, oba trvale bytem Karlovy Vary, Hraniční 51, PSČ 360 01 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 93.170,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto parcelu na své úřední desce, tj. do 3.5.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Krausových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- 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


30. 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 339/04/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 447 v k.ú. Nová Kyselka, silnice  
č. III/22215 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 104-51/2009 ze dne 9.9.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1359 v k.ú. Otovice u Karlových Var, silnice č. III/2206 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 704-273.1/2009 ze dne 9.11.2009 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 3319/1 v k.ú. Nejdek, silnice        
č. III/21047 ve prospěch Města Nejdek dle geometrických plánů č. 1508-194/2009 ze dne 4.1.2010 
a č. 1501-189/2009 ze dne 7.12.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel VO), 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. 2466/2 v k.ú. Pernink, silnice       
č. II/221 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 655-5512/2008 ze dne 8.7.2008 (umístění inženýrských sítí – kabel 1 kV), 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


31. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Hradiště u Chebu a k.ú. Dolní Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 340/04/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 258/19 o výměře 
153 m2, č. 284 o výměře 25 m2, č. 287 o výměře 379 m2 a č. 289 o výměře 11 m2, vše  v k.ú. Hradiště 
u Chebu a obci Cheb a pozemkovou parcelu č. 338 o výměře 207 m2 v k.ú. Dolní Dvory a obci Cheb formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14,  PSČ 350 02 Cheb, IČ 253979, zastoupeným MUDr. Janem Svobodou, 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 3.5.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Cheb

- 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


32. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/108, 527/130, 664/4 k.ú. Dvory, ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 341/04/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/108; 527/130; 664/4, k.ú. Dvory, které jsou 
ve vlastnictví Karlovarského kraje, pro provedenou telekomunikační přípojku a účastnický rozvaděč pro provozní budovu ŘSD, za jednorázovou úhradu ve výši 29.030,- Kč včetně DPH

- souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, (jako stranou povinnou) a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly:  8.7.2010 

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


33. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje občanskému sdružení „HARTENBERG o.s.“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 342/04/10

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: 350 kusů molitanových matrací, které jsou ve správě příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, 1ks počítače Compaq Desk Peo a 1 ks průmyslového vysavače který je ve správě příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary, Občanskému sdružení „HARTENBERG o.s.“, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovými organizacemi, a Občanským sdružením „HARTENBERG o.s.“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje: 350 kusů molitanových matrací, 1ks počítače Compaq Desk Peo a 1ks průmyslového vysavače formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovými organizacemi Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, 
a Občanským sdružením „HARTENBERG o.s.“

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Mgr. Janu Klikarovi uzavřít s Občanským sdružením „HARTENBERG o.s.“ darovací smlouvu

- ukládá  řediteli  příspěvkové organizace  Mgr. Janu Samcovi uzavřít s Občanským sdružením „HARTENBERG o.s.“ darovací smlouvu

Termín kontroly: 8.7.2010

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



34. Žádost Obce Potůčky o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Potůčky, dostavba kanalizační a vodovodní sítě do lokality Stráň“, 
na pozemcích Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 343/04/10

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti 
se stavbou „Potůčky, dostavba kanalizační a vodovodní sítě do lokality Stráň“ o 50 % z původně stanovené částky
Termín kontroly:  24.6.2010
Zodpovídá:  Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.

35. Sanace obrazů poškozených havárií v Lázních I – uzavření smlouvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 344/04/10

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 01/2009 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“, tzn., bez povinnosti konat zadávací řízení za podmínky, že budou dodržena ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na sanaci obrazů postižených havárií v objektu Císařské lázně 
– Lázně I, mezi Karlovarským krajem a společností THEODORIK, s.r.o. dle návrhu, jejichž předpokládaná hodnota činí více než 250 tisíc Kč, ale nepřesáhne 2 miliony Kč 

- bere na vědomí informaci o krytí škod na obrazech a uměleckých předmětech způsobených havárií v objektu Císařské lázně – Lázně I

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí uzavřením smlouvy o dílo
Termín kontroly: 6.5.2010 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


36. Změna platu řediteli příspěvkové organizace Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 345/04/10

- stanovuje novou výši platu řediteli příspěvkové organizace Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje Ing. Michaelu Rundovi s účinností od 1.4.2010

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené se schváleným usnesením

Termín kontroly: 20.5.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


37. Změna platu řediteli příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 346/04/10

- stanovuje novou výši platu ředitelce příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje Ing. Lence Zubačové s účinností od 1.4.2010.

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené se schváleným usnesením
Termín kontroly: 20.5.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


38. Rozdělení kompetencí, seznam smluv a projektů přecházejících z Krajského muzea Karlovarského kraje na nástupnické organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 347/04/10

- souhlasí s navrženým přechodem kompetencí, práv a povinností včetně závazků z Krajského muzea Karlovarského kraje na nástupnické organizace: Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje a Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje dle přiložených podkladů takto:

- Odpovědnost za Projekty dle bodu A) důvodové zprávy, u kterých bylo žadatelem Krajské muzeum Karlovarského kraje, se rozdělují takto: 

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje: 
	Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje     
v Chebu 
	Kloss – Knödel – knedlík
	Statek  Milíkov – zpřístupnění pro veřejnost


Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje:
	Česko - bavorský geopark

Fyzická a duchovní obnova Sokolovského zámku (Sokolovský poklad)
730 let – Sokolov - Falkenau

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje:
	1989 – Cesta ke svobodě


- Seznam smluv dle bodu B) přecházejících z Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace na Muzeum Cheb, Muzeum Sokolov a Muzeum Karlovy Vary, příspěvkové organizace dle návrhu

Termín kontroly: 7.10.2010

Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, 		lázeňství a cestovního ruchu



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 348/04/10

- schvaluje udělení výjimky z Pravidel, čl. VI odst. 1, pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu památek a památkově hodnotných objektů Mgr. Aleně Hermanové, MVDr. Zdeňku Hermanovi, Ing. Barboře Trstenské, kterým byl v roce 2009 poskytnut příspěvek 
na realizaci projektu: Salajna, čp. 9 – obnova dřevěného špýcharu, oprava krovu a výměna střešní krytiny stáje, a to v tom smyslu, že úhrada faktury předložené v rámci závěrečného vyúčtování mohla být provedena po 31.12.2009
  
Termín kontroly: 6.5.2010
Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče,                     	lázeňství a cestovního ruchu


40. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dílčí projekty 
stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 349/04/10

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté“ – část 1. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ARCADIS Geotechnika, a.s. Geologická 988/4, 
152 00 Praha 5, IČ: 41192168 s nabídkovou cenou 2 250 000,- Kč včetně DPH.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté“- část 2. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče AMBERG Engineering Brno, a.s. Ptašinského 10/313, 602 00 Brno, IČ: 494 467 03 s nabídkovou cenou 981 600,- Kč včetně DPH.

- pověřuje Ing. Michaela Runda ředitele Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, podpisem smlouvy 
o dílo s vítězem soutěže ARCADIS Geotechnika, a.s. Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, IČ: 41192168 s nabídkovou cenou 2 250 000,- Kč včetně DPH pro část 1 a vítězem soutěže AMBERG Engineering Brno, a.s. Ptašinského 10/313, 602 00 Brno, IČ: 494 467 03 s nabídkovou cenou 981 600,- Kč pro část 2 po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 7.9.2010

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


41. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 350/04/10

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 2. pololetí roku 2009 v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 20.5.2010
Zodpovídá:  	Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, 		lázeňství a cestovního ruchu


42. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 351/04/10

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

- schvaluje návrh kritérií a podmínek pro stanovení roční odměny generálního ředitele společnosti Karlovarské krajské nemocnice a.s. dle návrhu

- 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
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


43. Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ 
- Schválení zařazení do akčního plánu Programu rozvoje KK 2007 - 2013
- Schválení celkových výdajů projektu
  		- Schválení předfinancování a spolufinancování projektu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 352/04/10

- souhlasí se zařazením projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“, na který bude žádána finanční podpora v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zařazení projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“, na který bude žádána finanční podpora v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ v celkové výši 60.000.000,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit celkové výdaje projektu „Modernizace 
a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ ve výši 60.000.000,-- Kč


- souhlasí s předfinancováním výdajů projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ ve výši 100%, tzn. ve výši 60.000.000,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit předfinancování výdajů projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ ve výši 100%, tzn. ve výši 60.000.000,-- Kč 

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ po celou dobu jeho realizace do výše 15% způsobilých výdajů, tj. 9.000.000,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ v celkové výši 15% způsobilých výdajů, tj. 9.000.000,-- Kč  

- schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě M062/2006 ze dne 9.1.2007, uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. dle návrhu
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 353/04/10

- projednala informaci o projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ financované v rámci ROP NUTS II Severozápad 2007 - 2013, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ financované v rámci ROP NUTS II Severozápad 2007 - 2013, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


45. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 354/04/10

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, zřizované městem Chodov ve výši 135.000,- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním „III. festivalu tvorby žáků základních uměleckých škol Karlovarského kraje“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto finančního příspěvku

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 6.5.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy


46. Jmenování PhDr. Miroslava Lišky, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektů a hlavní kontaktní osobou projektů této příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 355/04/10

- jmenuje PhDr. Miroslava Lišku, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektů a hlavní kontaktní osobou projektů
	„Učíme správně technické obory“ 
	„Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“

„AKONA“
	„Národní soustava kvalifikací pro Karlovarský kraj“

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

Termín kontroly: 6.5.2010 

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


47. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 356/04/10

- souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2010 s příspěvkovými organizacemi Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, a Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, v celkové výši 843.000,- Kč dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření výše uvedených smluv

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

Termín kontroly: 6.5.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy





48. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2010 – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 357/04/10

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2010 – odbor školství, mládeže a tělovýchovy dle přílohy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly vyplývající z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2010 – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
             
Termín kontroly: březen 2011 
Zodpovídá: 	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže
		a tělovýchovy  

49. Předpis rady kraje „Stanovení povinností ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem vyplývajících z jejich funkce ve vztahu ke zřizovateli“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


50. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 358/04/10

- souhlasí s účinností od 1. května 2010 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket spočívající v rozšíření doplňkové činnosti o oblast Mimoškolní výchova 
a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor činnosti 72) 

- 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: 6.5.2010
Zodpovídá: 	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže
		a tělovýchovy


51. Kandidatura na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 359/04/10

- souhlasí s kandidaturou Karlovarského kraje na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení přihlášku Karlovarského kraje ke kandidatuře na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012 

- ruší své usnesení č. RK 33/01/10 ze dne 7. ledna 2010, kterým souhlasila s uzavřením Memoranda 
o pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 mezi Ústeckým krajem 
a Karlovarským krajem, a doporučila jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí se zrušením usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 26/01/10 ze dne 21. ledna 2010, kterým schválilo uzavření Memoranda o pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 mezi Ústeckým krajem a Karlovarským krajem

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušení tohoto usnesení 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 6.5.2010 

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


52. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka didaktické techniky a ICT na Gymnázium Cheb“
- 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 360/04/10

- 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 didaktické techniky a ICT na Gymnázium Cheb“ 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 didaktické techniky a ICT na Gymnázium Cheb“

- 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

53. Změna č. 16 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Ostrov – místní část Dolní Žďár“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 361/04/10

- souhlasí se změnou č. 16 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Ostrov 
– místní část Dolní Žďár“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu č. 16 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Ostrov – místní část Dolní Žďár“ ke schválení
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


54. Změna č. 17 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Otročín – místní část Měchov“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 362/04/10

- souhlasí se změnou č. 17 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Otročín 
– místní část Měchov“    
              
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu č. 17 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Otročín – místní část Měchov“ ke schválení
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


55 a) Žaloba na Kateřinu Šarkozi o vydání bezdůvodného obohacení s příslušenstvím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 363/04/10

- schvaluje podání žaloby na Kateřinu Šarkozi o vydání bezdůvodného obohacení s příslušenstvím

Termín kontroly:  8.7.2010

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





55 b) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – volba členů dozorčí rady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 364/04/10

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 rezignaci paní MUDr. Bereniky Podzemské z dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- bere na vědomí rezignaci pana Ing. Oldřicha Nápravníka, CSc. z dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- volí nové členy dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice za jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:
			Bc. Jožu Lokajíčka
			Petra Martínka

- schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a výše uvedenými - novými členy dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to v souladu s ustanovením zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (§5 odst. 2)

- schvaluje odměnu nových členů dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., v souladu s ustanovením zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (§ 5 odst. 2), dle návrhu

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit zápis změn v orgánech 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
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


55 c) Dohoda o narovnání – Ing. S. Jambor

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 365/04/10

- schvaluje narovnání s Ing. S. Jamborem ve věci úhrady nákladů z dopravní nehody

- ukládá hejtmanovi PaedDr. Josefu Novotnému uzavřít dohodu o narovnání 

Termín kontroly: 6.5.2010

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


55 d) Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 366/04/10

- ukládá ekonomickému odboru zajistit dofinancování reprodukce požární techniky, navýšením rozpočtu odboru krizového řízení o částku 4.000 000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje přidělit příspěvek na reprodukci nové požární techniky obcím Habartov, Horní Slavkov, Nejdek, Rotava, Štědrá, Žlutice ve výši celkové částky 6.000 000,-- Kč           
Termín kontroly: 12.8.2010 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení


55 e)	Vodohospodářské akce – žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR. Zařazení do
kategorií dle důležitosti a spolufinancování Karlovarským krajem.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 367/04/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení vodohospodářských akcí do kategorií dle důležitosti a spolufinancování vodohospodářských akcí krajem dle návrhu v důvodové zprávě
Termín kontroly:  22.7.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


55 f) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro HC Energie Karlovy Vary s.r.o. na úhradu nájmů a pronájmů tréninkových prostor, sportovních ploch a jejich 	zařízení, na materiální dovybavení mládežnických týmů a dopravu týmů k utkáním

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 368/04/10

- souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku ve výši 195.000,- Kč pro HC Energii Karlovy Vary s.r.o. na úhradu nájmů a pronájmů tréninkových prostor, sportovních ploch a jejich zařízení, na materiální dovybavení mládežnických týmů a dopravu týmů k utkáním

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a HC Energie Karlovy Vary s.r.o. dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy
	
Termín kontroly: 3.6.2010 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



