Usnesení z 16. jednání RKK dne 22.4.2010
22.4.2010		Strana 1 (celkem 2)
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 16. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. dubna 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 11:17 do 13:27 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný (odchod 12:33 hod.), Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, 
Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (příchod 
13:08 hod.) (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (od 11:17 do 12:30 hod.), Mgr. Havel (od 12:30 hod.)	 
Přizvaní:		Ing. Kocmich, Bc. Lokajíček, Mgr. Šperglová
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.4.2010		  RK 374/04/10
2.   Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP				  RK 375/04/10
	nové znění Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – opatření 3.2 (GS 78)

nové znění Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – opatření 4.1.2 VS 
(GS 79)
- nové znění Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – opatření 4.1.2 MSP 
	(GS 80)
3.  	Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace 	  RK 376/04/10
pro stavbu: ,,Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“ 
4.  	Smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém 	  RK 377/04/10
	Karlovarského kraje v roce 2010
5. 	Rozpočtové změny 								  RK 378/04/10
6. 	Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace První české 	  RK 379/04/10
gymnázium v Karlových Varech, Gymnázium Cheb a Integrovaná střední škola 
technická a ekonomická Sokolov
7. 	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního  		  RK 380/04/10
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná 
škola stavební Karlovy Vary
8.	Schválení uzavření smlouvy „NEVÝHRADNÍ LICENČNÍ SMLOUVA o užití 	  RK 381/04/10
Základní báze geografických dat (ZABAGED®), státního mapového díla 
v digitální formě, databáze geografických jmen GEONAMES a SMLOUVA 
o užití digitálních ortofot“
9.  	Žádost obchodní společnosti LIGNETA autobusy s.r.o. o posečkání daně 		  RK 382/04/10
a povolení splátek
10.  	Žádost obchodní společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. o posečkání daně	  RK 383/04/10
11.  	Projekt „Cyklostezka Ohře“ - Schválení Smlouvy o dílo na realizaci stavby 	  RK 384/04/10
12. 	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	  RK 385/04/10
osobní dopravě s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.
13. 	Schválení účasti Karlovarského kraje v Regionální kooperaci Plzeňského kraje 	  RK 386/04/10
s kraji Horní Falc a Dolní Bavorsko
14. 	Schválení Smlouvy o partnerství v souvislosti s realizací projektu „Dopravní 	  RK 387/04/10
terminál Mariánské Lázně“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
15. 	Schválení Smlouvy o partnerství v souvislosti s realizací projektu „Dopravní 	  RK 388/04/10
terminál Cheb“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního 
managementu Karlovarského kraje, p.o.
16. 	Informace o plnění Krajské koncepce BESIP za rok 2009				  RK 389/04/10
17.	Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů v roce 2009 při realizaci projektů 	  RK 390/04/10
na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji spolufinancovaných  
Evropskou unií
18. 	Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 	  RK 391/04/10
	v Sokolově, příspěvkové organizace
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním   RK 392/04/10

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
	Záměr kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostí 	  RK 393/04/10

ve vlastnictví manželů Doležalových – k. ú. Pstruží u Merklína
	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – Traktor 		  RK 394/04/10

ZETOR 10111 ve správě příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		  RK 395/04/10

příspěvkovým organizacím
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 169/1; 		  RK 396/04/10

2700, k. ú. Cheb – plynovodní přípojka, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.
	Smlouva o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového 	  RK 397/04/10

zařízení – p.p.č. 1792/1, k. ú. Cheb
	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. 202/2009 uzavřené mezi Karlovarským 	  RK 398/04/10

krajem a Janem Lengyelem a Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. 123/2009 
uzavřené mezi Karlovarským krajem a Vectris s.r.o. pro projekt Vizuální 
prezentace Karlovarského kraje
	Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	  RK 399/04/10

na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2010
	Projekt „Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region” – 	  RK 400/04/10

- oznámení o podání projektu do přeshraničního progamu Cíl 3
	Schválení předfinancování projektu Muzea Sokolov, příspěvkové organizace 	  RK 401/04/10

Karlovarského kraje s názvem „Hornické město Krásno - Bergstadt Schönfeld“ 
z rozpočtu Města Krásno
	 Udělení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 	  RK 402/04/10

krajem na dodavatele publikace Lázeňský trojúhelník
	Poskytnutí příspěvků subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu 		  staženo

Karlovarského kraje na rok 2010
	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v Léčebně 	  RK 403/04/10

dlouhodobě nemocných v Nejdku a lékárnách s místem provozování na území 
Karlovarského kraje za období březen 2010
	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 404/04/10

nemocnice a.s. – určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2009
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Karlovarská krajská 		  staženo

nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“ 
	schválení formy zadávacího řízení

schválení hodnotících kritérií a jejich vah
jmenování členů komise pro otvírání obálek s nabídkami
jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Dětský domov Plesná a určení 	  RK 405/04/10

jejího platu
	Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	  RK 406/04/10

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
	Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost 	  RK 407/04/10

škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
	Změna Volebního řádu pro volby do školských rad				  RK 408/04/10
	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010	  RK 409/04/10
	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí  RK 410/04/10

a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2010
	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí  RK 411/04/10

a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
(EVVO) v roce 2010
	Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí – 14. Výzva	  RK 412/04/10

„Chebsko – environmentální opatření“ - příslib příspěvku kraje v rámci dotačního  RK 413/04/10
programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace 
nad 2000 ekvivalentních obyvatel“
	Vyjádření k oznámení záměru „Rozšíření dobývacího prostoru Velký Luh I 	  RK 414/04/10

a pokračování hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru“ podle 
§ 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
	Jmenování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 			  RK 415/04/10

		a cestovního ruchu
	Jmenování vedoucího odboru investic a grantových schémat			  RK 416/04/10

46a) 	Schválení smlouvy s vítězem veřejné zakázky „Karlovarská krajská 		  RK 417/04/10
nemocnice, a.s. – nemocnice v Karlových Varech – pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu – provádění stavby“
46b) 	Informace – personální zajištění veřejnosprávních kontrol				   bez usnesení	
46c)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		  RK 418/04/10
„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“
46d)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		  RK 419/04/10
„Zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu“
46e)	Stanovení způsobu registrace a předávání účetních dat účetními jednotkami 	   RK 420/04/10
	Karlovarského kraje do Centrálního systému účetních informací státu dle
	vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech







         PaedDr. Josef Novotný v. r.		              	  	  MUDr. Václav Larva v. r.
                      hejtman							  ověřovatel
Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- MUDr. Václava Larvu
- Miloslava Čermáka


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 46 a)	Schválení smlouvy s vítězem veřejné zakázky „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. 
– nemocnice v Karlových varech – pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu 
– provádění stavby“
bod č. 46 b)	Informace – personální zajištění veřejnosprávních kontrol
bod č. 46 c)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „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“
bod č. 46 d)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu“
bod č. 46 e)	Stanovení způsobu registrace a předávání účetních dat účetními jednotkami Karlovarského kraje do Centrálního systému účetních informací státu dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.4.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 374/04/10 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.4.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

2. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP
nové znění Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – opatření 3.2 (GS 78)
nové znění Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – opatření 4.1.2 VS (GS 79)
- 	nové znění Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – opatření 4.1.2 MSP (GS 80)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 375/04/10 

- schvaluje znění nedílné součásti Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky k Rozhodnutí o poskytnutí dotace grantových schémat SROP včetně přílohy pro opatření 3.2 (GS 78),  podopatření 4.1.2 VS (GS 79) a podopatření 4.1.2 MSP (GS 80) dle návrhu

- schvaluje přijetí Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace grantových schémat SROP včetně přílohy pro opatření 3.2 (GS 78),  podopatření 4.1.2 VS (GS 79) a podopatření 4.1.2 MSP (GS 80) dle návrhu

Termín kontroly: 3.6.2010
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


3.  Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu: ,,Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“ 


Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 376/04/10 

- schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace 
na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

- schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“
Termín kontroly: 24.6.2010
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


4.  Smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 377/04/10 

- schvaluje smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


5. Rozpočtové změny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 378/04/10 

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 106/2010
- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 288.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na zpracování Studie proveditelnosti a Popisu horizontálních kritérií, jako povinných příloh žádosti 
o dotaci na projekt  K3 (Karlovarská karta), který je připravován k realizaci a financování v rámci  ROP NUTS II. Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 107/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 300.906,05 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           
Rozpočtovou změnu č. 108/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického do  Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 20.000,-- Kč z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku Mateřské škole Cheb, 26. dubna 39, 350 02 Cheb za účelem krytí nákladů souvisejících s provozováním výcviku dětí v dopravní výchově  

Rozpočtovou změnu č. 109/2010
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů za období 01 – 03/2010 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 
196.643,34 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu „Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“, a to:

	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK			                   776,24 Kč
Zvláštní účet zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1	              74.089,38 Kč

	Zvláštní účet rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2                       36.625,97 Kč
	Zvláštní účet další vzdělávání pracovníků škol OP VK 1.3                    51.635,09 Kč
	Zvláštní účet podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK OP VK 3.2       33.516,66 Kč
            Celkem                                                                                            196.643,34  Kč

Rozpočtovou změnu č. 110/2010
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.) za období 01 – 03/2010 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 530,21 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu 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. 111/2010
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012 (OP LZZ I.) za období 01 – 03/2010 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v  částce 39.755,42 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu 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. 112/2010
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 2.975.000,-- Kč do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění předfinancování rekonstrukce nájemních bytů v Sokolově (3 byty) a v Habartově (l byt). Jedná se o realizaci dílčí aktivity Individuálního projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.), 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, kde výstupem projektu je přechod osob z ústavní péče do chráněného bydlení.  

Rozpočtovou změnu č. 113/2010
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.) za období 
01 – 03/2010 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 
9.012,59 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu 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. 114/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.937.529,33 Kč z titulu přijetí 4. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v KK, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu konečného uživatele (OP LZZ II.), 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. 115/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 31.177.089,39 Kč z titulu přijetí 4. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012 (OP LZZ I), 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. 116/2010
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.931.070,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody). Jedná se o předfinancování výdajů nezbytných pro realizaci projektu Karlovarského kraje Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách, financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a provádění klíčových aktivit.	 

Rozpočtovou změnu č. 117/2010
- přesun z rozpočtu Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje zpět do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve výši ± 1.931.070,-- Kč. Rozpočtové prostředky byly převedeny k pokrytí výdajů na platy, dohody a zákonné odvody k zajištění financování realizace projektu Karlovarského kraje Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů 
ve školách, který je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a provádění klíčových aktivit. 

Rozpočtovou změnu č. 118/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.035.911,82 Kč. Jedná se o zapojení vrácených finančních prostředků v roce 2010. Částku tvoří výsledek hospodaření, který vykázala jako výsledek hospodaření k 31.12.2009 původní organizační střediska příspěvkové organizace Sociální služby. Finanční prostředky budou převedeny na nově vzniklé příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově ve výši 2.145.539,83 Kč a Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech ve výši 890.371,99 Kč na provozní příspěvek.

Rozpočtovou změnu č. 119/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 800.000,-- Kč zapojením příjmů z pojistného plnění za havárii v Císařských lázních do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s havárií Císařských lázní. 

Rozpočtovou změnu č. 120/2010
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2010 v celkové částce ± 123.650,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v oboru automechanik, autoelektrikář a silniční doprava. 


Rozpočtovou změnu č. 121/2010
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 
ve výši 99.750,-- Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny na úhradu „Školní dotazníkové studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a pilotní studie o užívání těkavých látek na základních školách praktických“. 

Rozpočtovou změnu č. 122/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±  300.000,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje Prvnímu českému gymnáziu v Karlových Varech v částce 100.000,-- Kč, Gymnáziu Cheb v částce 100.000,-- Kč a Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov v částce 100.000,-- Kč  na úhradu nákladů spojených s vybudováním střediska pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Rozpočtovou změnu č. 123/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  153.872,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Horní Slavkov na pokrytí nákladů 
za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2009.

Rozpočtovou změnu č. 124/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro složky Integrovaného záchranného systému dle rozvojového plánu Integrovaného záchranného systému. Jedná se o změnu charakteru prostředků z neinvestičních na investiční.

Rozpočtovou změnu č. 125/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.704.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky, určené na financování „Výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2010“

Rozpočtovou změnu č. 126/2010
- zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií (zůstatek rok 2009) do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 15.158.286,-- Kč z důvodu spolufinancování investičních vodohospodářských akcí Karlovarského kraje s Ministerstvem zemědělství ČR, poskytnutí příspěvků na drobné vodohospodářské akce a vrácení přeplatků za odběr podzemních vod subjektům na základě rozhodnutí celních úřadů  

Rozpočtovou změnu č. 127/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 361.200,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 
na program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách v roce 2010 č.j. 24 525/2009-61“, a to pro Svobodnou chebskou školu, základní školu a gymnázium s.r.o. Cheb v částce 232.200,-- Kč a pro Soukromou obchodní akademii Podnikatel, spol. s  r.o. Karlovy Vary v částce 129.000,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 128/2010
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši  9.500.000,-- Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k pokrytí faktur za provedené stavební práce - projekt „Zateplení Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a Vyšší odborné školy Karlovy Vary“ realizovaného v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, jako investiční návratnou výpomoc pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu pedagogickou, gymnázium a Vyšší odbornou školu Karlovy Vary
Rozpočtovou změnu č. 129/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 294.950,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Úhradu výdajů 
za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny“.
Termín kontroly: 20.5.2010

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

6. Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, Gymnázium Cheb a Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 379/04/10 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 100.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci První České gymnázium v Karlových Varech na úhradu nákladů spojených s vybudováním vzdělávacího střediska pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 
- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 100.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Cheb na úhradu nákladů spojených s  vybudováním vzdělávacího střediska pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 100.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov na úhradu nákladů spojených 
s  vybudováním vzdělávacího střediska pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 380/04/10 

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola stavební Karlovy Vary ve výši 2.000.000,- Kč

- souhlasí s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary ve výši 2.000.000,- Kč na provedení technického zhodnocení objektu centrálních dílen
Zodpovídá:	Mgr. Michal Vachovec, ředitel příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary


8. Schválení uzavření smlouvy „NEVÝHRADNÍ LICENČNÍ SMLOUVA o užití Základní báze geografických dat (ZABAGED®), státního mapového díla v digitální formě, databáze geografických jmen GEONAMES a SMLOUVA o užití digitálních ortofot“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 381/04/10 

- schvaluje uzavření smlouvy „NEVÝHRADNÍ LICENČNÍ SMLOUVA o užití Základní báze geografických dat (ZABAGED®), státního mapového díla v digitální formě, databáze geografických jmen GEONAMES a SMLOUVA o užití digitálních ortofot“ mezi Karlovarským krajem a ČR 
– Zeměměřičským úřadem

	pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PeadDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy „NEVÝHRADNÍ LICENČNÍ SMLOUVA o užití Základní báze geografických dat (ZABAGED®), státního mapového díla v digitální formě, databáze geografických jmen GEONAMES a SMLOUVA o užití digitálních ortofot“ mezi Karlovarským krajem a ČR – Zeměměřičským úřadem
Termín kontroly: 20.5.2010


Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


9.  Žádost obchodní společnosti LIGNETA autobusy s.r.o. o posečkání daně a povolení splátek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 382/04/10 

- doporučuje Krajskému úřadu Karlovarského kraje vyhovět žádosti obchodní společnosti LIGNETA autobusy s.r.o., IČ: 26315963, se sídlem: Toužim, Plzeňská 12, PSČ 364 01, o posečkání daně 
do 15.5.2010 a povolení zaplacení daně v celkové výši 989.427,-- Kč ve 12 splátkách ve výši 
po 82.425,25 Kč s tím, že první splátka bude uhrazena do 15.5.2010 a každá další splátka vždy do 15. dne v příslušném měsíci až do úplného zaplacení

Termín kontroly: 24.6.2010

Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje


10.  Žádost obchodní společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. o posečkání daně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 383/04/10 

- doporučuje Krajskému úřadu Karlovarského kraje vyhovět žádosti obchodní společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČ: 25332473, DIČ: CZ25332473, se sídlem: Sportovní 4, PSČ 360 09, Karlovy Vary, 
o posečkání daně do pravomocného rozhodnutí o odvolání obchodní společnosti proti platebnímu výměru Krajského úřadu Karlovarského kraje č. 3/2010 ze dne 4.3.2010

Termín kontroly: 24.6.2010

Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje


11.  Projekt „Cyklostezka Ohře“ - Schválení Smlouvy o dílo na realizaci stavby 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 384/04/10 

- schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Cyklostezka Ohře“

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Cyklostezka Ohře“ 

Termín kontroly: 20.5.2010

Zodpovídá:	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


12. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 385/04/10 

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. dle návrhu 

Termín kontroly: 3.6.2010

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


13. Schválení účasti Karlovarského kraje v Regionální kooperaci Plzeňského kraje s kraji Horní Falc a Dolní Bavorsko

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 386/04/10 

- souhlasí s účastí Karlovarského kraje v Regionální kooperaci Plzeňského kraje s kraji Horní Falc a Dolní Bavorsko
- jmenuje náměstka hejtmana pro dopravu a regionální rozvoj Ing. Petra Navrátila a vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje Mgr. Vladimíra Malého k zastupování Karlovarského kraje na jednáních Regionální kooperace Plzeňského kraje s kraji Horní Falc a Dolní Bavorsko

Termín kontroly: 20.5.2010

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


14. Schválení Smlouvy o partnerství v souvislosti s realizací projektu „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 387/04/10 

- schvaluje Smlouvu o partnerství v souvislosti s realizací projektu „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. dle návrhu
- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství v souvislosti s realizací projektu „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

Termín kontroly: 24.6.2010

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


15. Schválení Smlouvy o partnerství v souvislosti s realizací projektu „Dopravní terminál Cheb“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 388/04/10 

- schvaluje Smlouvu o partnerství v souvislosti s realizací projektu „Dopravní terminál Cheb“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství v souvislosti s realizací projektu „Dopravní terminál Cheb“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
Termín kontroly: 24.6.2010

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


16. Informace o plnění Krajské koncepce BESIP za rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 389/04/10 

- bere na vědomí informaci o plnění Koncepce BESIP v Karlovarském kraji za rok 2009

Termín kontroly: duben 2011

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


17.  Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů v roce 2009 při realizaci projektů na silnicích 
II. a III. třídy v Karlovarském kraji spolufinancovaných  Evropskou unií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 390/04/10 

- bere na vědomí Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů v roce 2009 při realizaci projektů 
na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji spolufinancovaných Evropskou unií

Termín kontroly: březen 2011

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



18. Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 391/04/10 

- schvaluje snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkové organizace ze stávajícího počtu lůžek 52 na 51 lůžek, od 1.5.2010 
Termín kontroly: 24.6.2010
Zodpovídá:	Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkové organizace


19. 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 392/04/10 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1733/1 v k. ú. Skalná, silnice č. II/213 
ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu č. 1050-1193/2009 ze dne 28.4.2009 (umístění inženýrských sítí – uložení kabelu SEK), 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. 36/1 v k. ú. Sadov, silnice č. III/22132 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 355-5208/2007 ze dne 8.2.2007 (umístění inženýrských sítí – vedení 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. 145/1 v k. ú. Sadov, silnice č. III/22129 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 322-266/2004 ze dne 1.1.2005 (umístění inženýrských sítí – vedení 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. 544 v k. ú. Kolová, silnice č. III/20811 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 574-160/2006 ze dne 27.2.2007 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 3.200,-- Kč dle zákona 
č. 151/1997 Sb.

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 2582/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, silnice 
č. III/22127 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1286-26/2007 ze dne 25.9.2007 (umístění inženýrských sítí – kabel 1 kV), a to za celkovou jednorázovou úhradu 22.400,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 328/05/04 ze dne 12.5.2004 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 737 v k. ú. Kamenice u Březové, silnice 
č. III/21024 ve prospěch manželů Hlaváčkových dle geometrického plánu č. 149-5845/2010 ze dne 19.1.2010 (umístění inženýrských sítí – vodovodní a elektro přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009 


- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 3179/2 v k. ú. Nejdek, silnice č. III/21047 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1348-2544/2007 ze dne 17.1.2008 (umístění inženýrských sítí – vzdušné vedení 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. 1346/8 v k. ú. Valeč v Čechách, silnice 
č. III/1941 ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., dle geometrického plánu 
č. 210-006/2009 ze dne 27.1.2009 (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. 1939 v k. ú. Smolné Pece, silnice             č. III/2205 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 231-5989/2009 ze dne 4.5.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel NN vč. opěrných bodů), 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. 872 v k. ú. Palič, silnice č. III/21414 
ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., dle geometrického plánu č. 108-023/2008 ze dne 11.3.2008 (umístění inženýrských sítí – přípojka NN stavby základnové stanice GSM 87 065 Palič), a to za celkovou jednorázovou úhradu 2.070,60 Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005 

- 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


20. Záměr kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostí ve vlastnictví manželů Doležalových – k. ú. Pstruží u Merklína

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 393/04/10 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje (tj. část pozemkové parcely č. 544/1 o výměře 123 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 117-12/2010 z původní pozemkové parcely č. 544/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela 
č. 544/5 včetně porostů, vše v k. ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín) s nemovitostí ve vlastnictví manželů Doležalových (tj. pozemková parcela č. 544/3 o výměře 202 m2 v k. ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako směňující „A“ na straně jedné), a manželi Františkem Doležalem a Taťánou Doležalovou, oba trvale bytem Pstruží 5, PSČ 363 01 Merklín (jako směňující „B“ na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedenou nemovitost ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do 24.5.2010, nepředloží jiný zájemce svou nabídku 

-  souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění směnné smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 11.11.2010

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


21. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – Traktor ZETOR 10111 ve správě příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 394/04/10 

- schvaluje prodej movitého majetku – Traktor ZETOR 10111, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou Cheb, příspěvkovou organizací jako prodávajícím 
na jedné straně a firmou AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o., jako kupujícím na straně druhé, za celkovou cenu 30.000,-- Kč, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby. Finanční prostředky ve výši  30.000,-- Kč získané prodejem zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizaci. 

Termín kontroly: 23.9.2010
  
Zodpovídá: PhDr. Miroslav Liška, ředitel Integrované střední školy Cheb 


22. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 395/04/10 

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného v příloze

- ukládá zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku uvedeného v příloze
Termín kontroly: 7.10.2010
Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací: Ing. Pavel Novák, MUDr. Ivo Tukinski, PhDr. Miroslav Liška, RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, MUDr. Miroslav Rákos, Mgr. Jiří Hrubý, Ing. Richard Nykodym


23. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 169/1; 2700, k. ú. Cheb 
– plynovodní přípojka, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 396/04/10 
- schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 169/1 a č. 2700, k. ú. Cheb, které jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na kterých bude umístěna přípojka plynu, a to za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem

- souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 169/1 a č. 2700, 
k. ú. Cheb, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb (jako povinným) a společností RWE GasNet, s.r.o. (jako oprávněným)
- ukládá řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi  uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k  p.p.č. 169/1 a č. 2700 k. ú. Cheb

Termín kontroly: 24.6.2010 

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


24. Smlouva o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení – p.p.č. 1792/1, k. ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 397/04/10 

- schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení – p.p.č. 1792/1, k. ú. Cheb mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem pozemku) a společností TEREA Cheb s.r.o. (jako vlastníkem plynové přípojky) a GasNet, s.r.o. (jako provozovatelem distribuční soustavy)

- ukládá hejtmanovi uzavřít smlouvu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení – p.p.č. 1792/1, k. ú. Cheb

Termín kontroly: 8.7.2010 

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


25. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. 202/2009 uzavřené mezi Karlovarským krajem a Janem Lengyelem a Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. 123/2009 uzavřené mezi Karlovarským krajem 
a Vectris s.r.o. pro projekt Vizuální prezentace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 398/04/10 

- schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo ev. č. 202/2009, který bude uzavřen mezi Karlovarským krajem 
a Janem Lengyelem

- schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo ev. č. 123/2009, který bude uzavřen mezi Karlovarským krajem 
a Vectris s.r.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem těchto dodatků
             
Termín kontroly: 20.5.2010
Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče,       	       lázeňství a cestovního ruchu


26. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 399/04/10 

- schvaluje výjimky (viz tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválených radou kraje usnesením 
č. RK 553/06/09 dne 4.6.2009 pro žádosti, které nebyly doloženy povinnou přílohou stanovenou 
v Čl. II odst. 3 písm. g), a to v tom smyslu,  že dané žádosti budou přijaty, hodnoceny a žadatelům může být poskytnut příspěvek s tím, že chybějící přílohu – závazné stanovisko orgánu státní památkové 
péče - doloží nejpozději do 30.6.2010

Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu

Eva Dvořáková
Teplá, rodinný dům č.p. 197
- oprava střechy
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Římskokatolická farnost Ostrov
Ostrov, hospodářská budova na bývalých hradbách města
- odstranění havarijního stavu – krov, střecha, zdivo
Závazné stanovisko vydáno 25.3.2010 a předloženo krajskému úřadu
Kateřina a Dušan Holasovi
Toužim, Farní 247
- výměna stávajících trojdílných oken a dveří za nová dřevěná, dvoukřídlá s kříži
Závazné stanovisko bylo vydáno dne 16.3.2010 a předloženo krajskému úřadu
Obec Hazlov
Hazlov – bývalý zámek, č.p. 40
- zabezpečovací práce na budovách zámku, oprava opěrné zídky v havarijním stavu, projektová dokumentace stavebních úprav zdiva pro zastřešení objektu zámku, zastřešení objektů dle zpracované PD
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Římskokatolická farnost K. Vary - Rybáře
K. Vary – Rybáře, kostel Povýšení sv. Kříže
- obnova funkčnosti věžních hodin
Závazné stanovisko bylo vydáno dne 8.3.2010 a předloženo krajskému úřadu
Římskokatolická farnost Nejdek
Nejdek, kostel sv. Martina
- oprava a nátěr střešního pláště, oprava fasády
Závazné stanovisko bylo vydáno dne 12.3.2010 předloženo krajskému úřadu
C.T.S. – DUO, spol. s.r.o.
Kyselka - lázeňský areál, Mattoniho vila č.p. 76, Ottův pramen č.p. 74, restaurace č.p. 74
- zajištění objektů proti nepříznivému působení počasí a proti vnikání nepovolaných osob, podepření staticky narušených dřevěných prvků, vyklizení suti a odpadků
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Město Žlutice
Žlutice, kaple sv. Šebestiána
- výměna střešní konstrukce a krytiny
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Konfederace politických vězňů ČR
Ostrov, Rudá věž smrti 
- obnova areálu NKP – 2. etapa konzervace NKP (obnova střešního pláště a drobné úpravy budovy a přístavku)
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Římskokatolická farnost Nejdek
Nové Hamry, kostel sv. Jana Nepomuckého 
- oprava a nátěr střešního pláště, oprava fasády
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Římskokatolická farnost Loket
Horní Slavkov, kostel sv. Anny  
- odvodnění stavby, fixace maleb interiéru
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Jana Kozohorská
Horní Hrad, objekt bývalé kovárny
- odstranění havarijního stavu střechy bývalé kovárny – rekonstrukce krovu a krytiny 
Závazné stanovisko bylo vydáno dne16.3.2010 a předloženo krajskému úřadu
Termín kontroly: 8.7.2010

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


27. Projekt „Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region” – oznámení 
o podání projektu do přeshraničního progamu Cíl 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 400/04/10 

- souhlasí s podáním projektu „Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region” 
do přeshraničního programu Cíl 3

- souhlasí se zajištěním spolufinancování projektu „Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region”, a to ve výši 10% uznatelných nákladů, tj. v maximální výši 1.500.000 Kč z Ministerstva životního prostředí ČR

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, podpisem „Smlouvy 
o spolupráci kooperačních partnerů“ a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu „Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region” podávaného do Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou 

Termín kontroly: 7.10.2010

Zodpovídá:	Ing. Elena Hávová, pověřena zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


28. Schválení předfinancování projektu Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje s názvem „Hornické město Krásno - Bergstadt Schönfeld“ z rozpočtu Města Krásno

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 401/04/10 

- schvaluje předfinancování projektu „Hornické město Krásno - Bergstadt Schönfeld“ realizovaného Muzeem Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, z rozpočtu Města Krásno na rok 2010

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování projektu „Hornické město Krásno - Bergstadt Schönfeld“

Termín kontroly: 20.5.2010 

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


29. Udělení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 
na dodavatele publikace Lázeňský trojúhelník

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 402/04/10 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. 06/2006. Výjimka se týká dodavatele publikace Lázeňský trojúhelník - Nakladatelství GeoBohemia, s.r.o.
 
Zodpovídá:	Ing. Elena H￡vov￡Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


30. Poskytnutí příspěvků subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.

31. 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 březen 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 403/04/10 

- bere na vědomí informaci o žádostech o úhradu regulačních poplatků dle zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, za období březen 2010 v Léčebně dlouhodobě nemocných v Nejdku 
a v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje

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


32. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 404/04/10 

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

- určuje, v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, že auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Karlovarské krajské nemocnice a.s. za rok 2009 bude společnost 
EURO-Trend Audit, a.s., Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1, IČ: 25733834

- 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 Karlovarského krajské nemocnice a.s.


33. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“ 
- 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 stáhla bod z programu.

34. Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Dětský domov Plesná a určení jejího platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 405/04/10

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

- jmenuje Mgr. Libuši Hoyerovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Dětský domov Plesná 
s účinností od 1.5.2010, na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce 3 měsíců, a to na pracovní úvazek 0,25 s tím, že s účinností od 14.6.2010 se pracovní úvazek změní na 1

- určuje plat Mgr. Libuši Hoyerové s účinností od 1.5.2010 dle návrhu platového výměru 

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

- bere na vědomí informaci o státní a veřejnosprávní kontrole provedené u příspěvkové organizace Dětský domov Plesná Českou školní inspekcí

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace přijmout po nástupu do funkce příslušná nápravná opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků a informovat o nich a průběžně o jejich plnění písemně odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním Mgr. Libuše Hoyerové do funkce a určením jejího platu a informovat ji o usnesení rady v části týkající se nápravných opatření ke kontrolním zjištěním České školní inspekce 

Termín kontroly: 7.10.2010 
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže  
a tělovýchovy


35. Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 406/04/10

- schvaluje změnu obsahu pracovního poměru PhDr. Miroslava Lišky, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, která spočívá v jeho jmenování do funkce na dobu neurčitou s účinností 
od 1.5.2010 

- schvaluje poskytnutí osobního příplatku PhDr. Miroslavu Liškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, s účinností od 1.5.2010 ve výši dle návrhu

- schvaluje odejmutí osobního příplatku RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, s účinností od 1.5.2010 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uvedenými změnami 
Termín kontroly: 20.5.2010

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


36. Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 407/04/10

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za plnění významných pracovních úkolů v oblasti hospodaření s finančními prostředky a majetkem v roce 2009 ve výši dle návrhu

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

Termín kontroly: 3.6.2010

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


37. Změna Volebního řádu pro volby do školských rad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 408/04/10

- ruší Volební řád pro volby do školských rad účinný od 1.7.2005 ve znění dodatků č. 1 a č. 2

- vydává s účinností od 1.9.2010 Volební řád pro volby do školských rad ve znění dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Volební řád pro volby 
do školských rad k podpisu hejtmanovi a seznámit s ním ředitele příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Karlovarským krajem
Termín kontroly: 2.9.2010 
Zodpovídá: 	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy  


38. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 409/04/10

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Basketbalovému klubu Lokomotiva Karlovy Vary z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 ve výši 150.000,-- Kč dle přílohy č. 1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto finančního příspěvku 

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 v celkové výši 80.000,-- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje a předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 2.9.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže
	         a tělovýchovy


39. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 410/04/10

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2010 nestátním neziskovým organizacím v celkové výši 528 600,-- Kč dle návrhu v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí částky 300 000,-- Kč na příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2010 nestátním neziskovým organizacím dle návrhu v tabulce č. 2 důvodové zprávy
Termín kontroly: 23.9.2010 
Zodpovídá:   Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


40. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství 
na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 411/04/10

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2010 nestátním neziskovým organizacím ve výši 873 080,-- Kč dle návrhu v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí částky 198 320,-- Kč na příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2010 nestátním neziskovým organizacím dle návrhu v tabulce č. 2 důvodové zprávy
 
Termín kontroly: 23.9.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


41. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí – 14. Výzva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 412/04/10

- souhlasí s kladným ohodnocením žádostí v rámci 14. Výzvy dle návrhu a doporučuje  poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


42. „Chebsko – environmentální opatření“ - příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 413/04/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazný příslib finančního příspěvku kraje akciové společnosti Chevak Cheb ve výši 8 000 000,-- Kč na akci 
„Chebsko-environmentální opatření“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací 
a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ 
Termín kontroly: 9.12.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


43. Vyjádření k oznámení záměru „Rozšíření dobývacího prostoru Velký Luh I a pokračování hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 414/04/10

- projednala oznámení záměru „Rozšíření dobývacího prostoru Velký Luh I a pokračování hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru“ a vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj se záměrem „Rozšíření dobývacího prostoru Velký Luh I a pokračování hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru“ souhlasí za podmínky dodržení opatření uvedených v kapitole IV. „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
na životní prostředí“ a za podmínky, že v případě ovlivnění hladiny vody ve studních s následkem její ztráty bude zajištění zásobování vodou takto postižených. 

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


44. Jmenování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 415/04/10

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů Ing. Martina Pospíšila Ph.D. do funkce vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu dnem 1.7.2010 a souhlasí se sjednáním dohody o podmínkách výkonu funkce ve znění dle návrhu 

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním
Termín kontroly: 22.7.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


45. Jmenování vedoucího odboru investic a grantových schémat

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 416/04/10

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů Ing. Věru Tomsovou do funkce vedoucí odboru investic a grantových schémat dnem 19.7.2010 a souhlasí se sjednáním dohody o podmínkách výkonu funkce ve znění dle návrhu 

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním
Termín kontroly: 22.7.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


46a) Schválení smlouvy s vítězem 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 417/04/10

- schvaluje podobu smlouvy na veřejnou zakázku: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Karlových Varech – pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu – provádění stavby“ 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 se smluvní cenou 596.800.689,-- Kč včetně DPH 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Karlových Varech – pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu – provádění stavby“ 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 
Termín kontroly: 3.6.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
 
46b) Informace – personální zajištění veřejnosprávních kontrol

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


46c) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „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“


Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 418/04/10

- schvaluje vyloučení uchazečů
Metropolitas s.r.o., Roškotova 6, 140 00 Praha 4,
	FACILITY s.r.o., Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1,
	RELSIE spol. s r.o., Plzeňská 221, 150 00 Praha 5
z účasti v zadávacím 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“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „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“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Deloitte Advisory s.r.o., s nabídkovou cenou 
300.000,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže „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“ s nabídkovou cenou 300.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže „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“ s nabídkovou cenou 300.000,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 3.6.2010

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


46d) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 419/04/10

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zastoupení Karlovarského kraje 
v Bruselu“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Bohemia EU Planners s.r.o. s nabídkovou cenou 5 040 000,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Bohemia EU Planners  s.r.o. s nabídkovou cenou 5 040 000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Bohemia EU Planners s.r.o. s nabídkovou cenou 5 040 000,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 24.6.2010

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana

46e) Stanovení způsobu registrace a předávání účetních dat účetními jednotkami Karlovarského kraje do Centrálního systému účetních informací státu dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 420/04/10

- doporučuje variantu A předávání účetních záznamů a registrace účetních jednotek do CSÚIS vzhledem k nákladům spojeným s ostatními variantami
 
Termín kontroly: 8.7.2010 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru






