Usnesení ze 17. jednání RKK dne 13.5.2010
13.5.2010		Strana 1 (celkem 26)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

ze 17. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 13. května 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 10:05 do 11:43 hodin 


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


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


1. 	 Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.5.2010		RK 421/05/10   
  2.	Globální grant OP VK, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, 		RK 422/05/10
včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském 
kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (příjemce: 
Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace, ev. č. 
Smlouvy: D 1289/2009)
  3.	Globální grant OP VK, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, 		RK 423/05/10
	včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském 
	kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (příjemce: 
	Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres 
	Karlovy Vary, ev. č. Smlouvy: D 1059/2008)
  4.	Globální grant OP VK, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol 	RK 424/05/10
a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – Dodatek ke Smlouvě o realizaci 
	grantového projektu (příjemce: EduCare o. s., ev. č. Smlouvy D1294/2009)
  5.	Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku: 		RK 425/05/10
	„Vybudování moderního sportovního areálu Střední školy živnostenské Sokolov“
  6.	Rozpočtové změny								RK 426/05/10
  7.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Policii 	RK 427/05/10
	České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
  8.	Žádost o převod finančních prostředků z prodeje majetku pro Muzeum Karlovy	RK 428/05/10 
Vary
  9.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 429/05/10
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov 
pro seniory „Skalka“ v Chebu
10.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 430/05/10
	a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby, 
	Kynšperk nad Ohří
11.	Smlouva o partnerství na projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“	RK431/05/10
12.	Schválení Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 		RK 432/05/10
	nákladů s ní souvisejících mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o. 
	za účelem realizace projektu Cyklostezka Ohře
13.	Schválení Smlouvy o zajištění překládky podzemního vedení a zařízení 		RK 433/05/10
	veřejné komunikační sítě, a úhradě nákladů s ní souvisejících, mezi 
	Karlovarským krajem a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za účelem 
	realizace projektu Cyklostezka Ohře
14.	Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, a úhradě 	RK 434/05/10
	nákladů s ní souvisejících, mezi Karlovarským krajem a Telefónica O2 Czech 
	Republic, a.s. a ČEZ Teplárenská, a.s., za účelem realizace projektu Cyklostezka 
	Ohře
15.	Návrh dohody na ukončení Smlouvy ev. č.: 125/2006 o závazku veřejné služby 	RK 435/05/10
	ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti 
	územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem DPÚK a.s.
16.	Smlouva o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Rozvojovým 	staženo
	dopravním svazem
17.	Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		RK 436/05/10
	Karlovarského kraje za rok 2009
18.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		RK 437/05/10
Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 4. etapa – stavební úpravy 
1. PP
19.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 		RK 438/05/10
	kraje – části pozemkových parcel č. 2841/1 a č. 2904/1 v k. ú. Teplá
20.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK 439/05/10
	pozemkové parcely č. 1316/2 v k. ú. Radošov u Kyselky
21.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části 		RK 440/05/10
	pozemkových parcel č. 843/3 a č. 2266/3 v k. ú. Bublava
22.	Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – II. etapa		RK 441/05/10
23.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku ,,Středisko integrovaných 	staženo
služeb Krajského úřadu Karlovarského kraje“ 
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
24.	Rozhodnutí o neupotřebitelném movitém majetku Karlovarského kraje a jeho 	RK 442/05/10
	převod na příspěvkové organizace kraje
25.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje SOS dětské 	RK 443/05/10
	vesničce Karlovy Vary
26.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 		RK 444/05/10
	v oblasti cestovního ruchu
27.	Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Český 		RK 445/05/10
	rozhlas Plzeň
28.	Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací 		RK 446/05/10
	na akci „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu 
	Česko-bavorský geopark“
29.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 	RK 447/05/10
	památek a památkově hodnotných objektů v roce 2010
30.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Karlovarská krajská 		RK 448/05/10
	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
31.	Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	RK 449/05/10	
	zřizovaných Karlovarským krajem
32.	Odvolání a jmenování člena konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 	staženo
	funkce ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší 
	odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
33.	Souhlas zřizovatele k pokračování v základním vzdělávání žáků se zdravotním 	RK 450/05/10
	postižením
34.	Rámcová dohoda o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem 		RK 451/05/10
	a Národním institutem pro další vzdělávání – krajským pracovištěm Karlovy 
	Vary
35.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v projektu 	RK 452/05/10
	Karlovarského kraje „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání 
	pedagogických pracovníků“
36.	Vyjádření k posudku o vlivech záměru „VTE Horní Blatná“ na životní prostředí 	RK 453/05/10
	podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
37a)	Schválení projektového záměru na vybudování datové komunikační 		RK 454/05/10
	infrastruktury mezi krajským úřadem a ORP Karlovarského kraje v rámci výzvy 
	č. 08 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného 
	operačního programu na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích
37b)	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Galerie 	RK 455/05/10
	výtvarných umění v Chebu, příspěvková organizace KK
37c)	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje 		RK 456/05/10
	podnikání a stanovení jeho platu
37d)	Poskytnutí daru sportovnímu klubu Petanque club Kolová			RK 457/05/10














     PaedDr. Josef Novotný v. r.		        PaedDr. Vratislav Emler v. r.       
                   hejtman						ověřovatel
        Karlovarského kraje








A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- 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. 37 a)	Schválení projektového záměru na vybudování datové komunikační infrastruktury mezi krajským úřadem a ORP Karlovarského kraje v rámci výzvy č. 08 k předkládání žádostí 
o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích

bod č. 37 b)	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Galerie výtvarných umění v Chebu, příspěvková organizace KK

bod č. 37 c)	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání 
a stanovení jeho platu

bod č. 37 d)	Poskytnutí daru sportovnímu klubu Petanque club Kolová


Staženo z programu:

bod č. 16	Smlouva o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Rozvojovým dopravním svazem

bod č. 23	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku ,,Středisko integrovaných služeb Krajského úřadu Karlovarského kraje“ 
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 32	Odvolání a jmenování člena konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení 	funkce   
ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.5.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 421/05/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.5.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
2. Globální grant OP VK, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (příjemce: Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace, ev. č. Smlouvy: D 1289/2009)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 422/05/10

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji OP VK uzavřená mezi Karlovarským krajem a Příjemcem grantu (Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji OP VK uzavřená mezi Karlovarským krajem a Příjemcem grantu (Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace), dle návrhu

Termín kontroly: 8.7.2010

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


3. Globální grant OP VK, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (příjemce: Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary, ev. č. Smlouvy: D 1059/2008)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 423/05/10

- schvaluje Dodatek č. 2, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji OP VK uzavřená mezi Karlovarským krajem a Příjemcem grantu (Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji OP VK uzavřená mezi Karlovarským krajem a Příjemcem grantu (Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary), 
dle návrhu

Termín kontroly: 8.7.2010

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


4. Globální grant OP VK, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (příjemce: EduCare o. s., ev. č. Smlouvy: D1294/2009)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 424/05/10

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ OP VK uzavřená mezi Karlovarským krajem a Příjemcem grantu (EduCare o. s.), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ OP VK uzavřená mezi Karlovarským krajem a Příjemcem grantu (EduCare o. s.), dle návrhu

Termín kontroly: 8.7.2010

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


5. Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku: „Vybudování moderního sportovního areálu Střední školy živnostenské Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 425/05/10

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Vybudování moderního sportovního areálu Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov. Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka uchazeče VIDEST s.r.o., Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 6.430.892,50 Kč vč. DPH a 5% rezervy

- pověřuje Mgr. Hanu Jandíkovou, ředitelku příspěvkové organizace podpisem smlouvy o dílo 

Termín kontroly: 2.9.2010

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace


6. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 426/05/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 130/2010
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 ve výši 55.780,-- Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Karlovarského kraje z důvodu navýšení příspěvků na podporu včelařství v roce 2010

Rozpočtovou změnu č. 131/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 32.929,-- 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. 132/2010
- změnu charakteru rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční ve výši ± 148.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, projekt Škola základ život a realizovaného příjemcem Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14
Rozpočtovou změnu č. 133/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického zpět do Odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 12.448,35 Kč. Jedná se o nevyčerpané prostředky určené na úhradu cestovních náhrad (hotově - pokladna) projektu Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu v rámci Blokového grantu Fondu Technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska.

Rozpočtovou změnu č. 134/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru dopravy a silničního hospodářství do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň změna charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 7.085,-- Kč na úhradu nájemného – přeložka sdělovacích kabelů společnosti Telefónika O2, v rámci integrovaného projektu Dopravní terminály Karlovarského kraje Dopravní terminál Sokolov. 
Projekt je realizován a financován z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu č. 135/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Rozpočtovou změnu č. 136/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.079.276,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji pro společnost Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o., U Mlékárny 717/, 353 01 Mariánské Lázně

Rozpočtovou změnu č. 137/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 9.652,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji panu Janu Ondekovi, bytem Riegrova 339, 273 09 Kladno 7

Rozpočtovou změnu č. 138/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 129.795,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí obsádce rybníku v Karlovarském kraji pro pana Radka Žigmonda bytem Školní 400, 
364 61 Teplá

Rozpočtovou změnu č. 139/2010			
- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 843.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na „Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2010“, z toho částka 504.200,-- Kč pro domy dětí 
a mládeže zřizované obcemi Karlovarského kraje a částka 338.800,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dům dětí a mládeže Karlovy Vary (rozpis na jednotlivé subjekty je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 140/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary určenou na realizaci projektu „Otto Herbert Hajek - Ukazatelé“ z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č. 141/2010 
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 132.457,41 Kč (5.384,01 EUR) z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic, p.o. na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Výstavba silničního spojení, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 142/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 24.650,-- Kč na zapojení příjmů z pojistného plnění od České podnikatelské pojišťovny za poškození služebního vozidla do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje na položku opravy a udržování 

Rozpočtovou změnu č. 143/2010
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 9.928.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ z investičních na neinvestiční.

Rozpočtovou změnu č. 144/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  324.000,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z prodeje ostatních nemovitostí v roce 2010. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary k navýšení investičního příspěvku na dokončení vybavení depozitárních prostor objektu Belveder a Jelen, ul. Pod Jelením skokem 30 a 32, Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 145/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 195.457,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o investiční příspěvek příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary na vybavení učebny interaktivní tabulí 
– stavitelné na pojezdu.

Rozpočtovou změnu č. 146/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 300.000,-- Kč a z toho zároveň změnu charakteru rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční ve výši ± 200.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Přesun je proveden z projektu AKONA Integrované střední školy Cheb na projekt Gymnázia Ostrov Moderní střední školy – sportovní areály, sportoviště Gymnázia Ostrov, který je připravován k realizaci 
a financování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad

Rozpočtovou změnu č. 147/2010
 - zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.224.853,--  Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody). Jedná se o předfinancování výdajů nezbytných pro realizaci projektu Karlovarského kraje Inovace školského portálu Karlovarského kraje, financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových aktivit

Rozpočtovou změnu č. 148/2010
- zapojení financování z Fondu  budoucnosti ve výši 601.608,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody). Jedná se o předfinancování výdajů nezbytných pro realizaci projektu Karlovarského kraje Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových aktivit

Termín kontroly: 3.6.2010

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


7. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 427/05/10

- souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku ve výši 50.000,-- Kč na preventivní aktivity spojené s rozšířením projektu Ajaxův zápisník, výrobu motivačních předmětů pro děti a zajištění informačního materiálu

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Policií České republiky, Krajským ředitelství policie Karlovarského kraje dle návrhu

Termín kontroly: 24.6.2010 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Žádost o převod finančních prostředků z prodeje majetku pro Muzeum Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 428/05/10

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 324.000,-- Kč získané prodejem horkovodní přípojky objektu muzea Belveder příspěvkové organizaci Muzeum Karlovy Vary

Termín kontroly: 8.7.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 429/05/10

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 285.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 285.000,-- Kč příspěvkové organizace Domov 
pro seniory „Skalka“ v Chebu na úhradu stavebních úprav budovy pro seniory 

Zodpovídá: Jaroslava Štádlerová, ředitelka příspěvkové organizace


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 430/05/10
- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 2.100.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Sociální služby, Kynšperk nad Ohří

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 2.100.000,-- Kč příspěvkové organizace Sociální služby, Kynšperk nad Ohří na úhradu investičních akcí uvedených v důvodové zprávě 

Zodpovídá: Mgr. Jiří Hrubý, ředitel příspěvkové organizace


11. Smlouva o partnerství na projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 431/05/10

- souhlasí se Smlouvou o partnerství na projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o partnerství na projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 3.6.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


12. Schválení Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o. za účelem realizace projektu Cyklostezka Ohře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 432/05/10

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

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o. za účelem realizace projektu Cyklostezka Ohře
Termín kontroly: 24.6.2010
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
	       

13. Schválení Smlouvy o zajištění překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, a úhradě nákladů s ní souvisejících, mezi Karlovarským krajem a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za účelem realizace projektu Cyklostezka Ohře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 433/05/10

- schvaluje Smlouvu o zajištění překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, 
a úhradě nákladů s ní souvisejících, mezi Karlovarským krajem a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
za účelem realizace projektu Cyklostezka Ohře

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o zajištění překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, a úhradě nákladů s ní souvisejících, mezi Karlovarským krajem a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za účelem realizace projektu Cyklostezka Ohře

Termín kontroly: 24.6.2010

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


14. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, a úhradě nákladů s ní souvisejících, mezi Karlovarským krajem a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a ČEZ Teplárenská, a.s., za účelem realizace projektu Cyklostezka Ohře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 434/05/10

- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, a úhradě nákladů s ní souvisejících, mezi Karlovarským krajem, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a ČEZ Teplárenská, a.s., za účelem realizace projektu Cyklostezka Ohře, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, a úhradě nákladů s ní souvisejících, mezi Karlovarským krajem, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a ČEZ Teplárenská, a.s. za účelem realizace projektu Cyklostezka Ohře
Termín kontroly: 24.6.2010
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


15. Návrh dohody na ukončení Smlouvy ev. č.: 125/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem DPÚK a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 435/05/10

- souhlasí se zamítnutím návrhu dohody na ukončení Smlouvy ev. č.: 125/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje předloženého dle návrhu DPÚK a.s. ze dne 23.1.2010 dle návrhu

- pověřuje Mgr. Vladimíra Malého informováním dopravce o rozhodnutí rady kraje dle návrhu

Termín kontroly: 8.7.2010

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


16. Smlouva o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Rozvojovým dopravním svazem

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.

  
17. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 436/05/10

- bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2009

Termín kontroly: 24.6.2010

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


18. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 4. etapa – stavební úpravy 1. PP

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 437/05/10

- schvaluje vyloučení uchazeče Stavební společnost VARO, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavovo 
nám. 534/5, 350 02 Cheb, IČ 26356503 ze zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 4. etapa – stavební úpravy 1. PP 

- schvaluje vyloučení uchazeče SOKOSTAV HT, s.r.o., se sídlem Kraslická č. p. 574, 356 01 Sokolov, 
IČ 25239198 ze zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 
4. etapa – stavební úpravy 1. PP

- schvaluje vyloučení uchazeče ColorMax s.r.o., se sídlem Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb, 
IČ 28042484 ze zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 
4. etapa – stavební úpravy 1. PP

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 4. etapa – stavební úpravy 1. PP. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče RENSTAV – stavební společnost s r.o., se sídlem Nádražní 93, 356 01 Sokolov, IČ 26380340, s nabídkovou cenou 3,669.252,07 Kč včetně DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč Jaroslav Bílek, místo podnikání Lesní 7, 351 35 Plesná, IČ: 12483532 s nabídkovou cenou 4,007.080,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Hanu Marešovou ředitelku, p.o., podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení 
– RENSTAV – stavební společnost s r.o., se sídlem Nádražní 93, 356 01 Sokolov, IČ 26380340, s nabídkovou cenou 3,669.252,07 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 24.6. 2010

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


19. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 2841/1 a č. 2904/1 v k. ú. Teplá

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 438/05/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 2841/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 884-188/2009 z původní pozemkové parcely č. 2841/1 a označena jako její díl „b“ o výměře 7 m2 a části pozemkové parcely č. 2904/1, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 2904/1 a označeny jako její díl „c+d“ o výměře 11 m2, vše v k. ú. a obci Teplá formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č. p. 143, PSČ 364 61 Teplá, IČ 00255050, zastoupeným Martinem Klepalem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkových parcel na své úřední desce, tj. 
do 7.6.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Teplá

- 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


20. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1316/2 v k. ú. Radošov u Kyselky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 439/05/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1316/2 o výměře 59 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 744, 79-130/2009 z původní pozemkové parcely č. 1316/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela 
č. 1316/17 v k. ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka, formou kupní smlouvy mezi Vojenskými lesy 
a statky ČR, s.p., se sídlem Praha 6, Pod Juliskou 5, PSČ 160 64, zastoupenými Ing. Jiřím Janotou, ředitelem (jako prodávající straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), 
za vzájemně ujednanou kupní cenu 5.900,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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


21. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 843/3 a č. 2266/3 v k. ú. Bublava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 440/05/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 843/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 962-3492/2009 z původní pozemkové parcely č. 843/3 a označena jako její díl „a“ o výměře 106 m2 a část pozemkové parcely č. 2266/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 2266/3 a označena jako její díl „b“ o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Bublava formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a Horskou službou ČR, o.p.s., se sídlem Špindlerův Mlýn č. p. 260, PSČ 543 51 Špindlerův Mlýn, zastoupenou 
Ing. Stanislavem Cysařem, místopředsedou správní rady (jako kupující na straně druhé), za cenu 
24.800,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tyto části parcel na své úřední desce, tj. do 7.6.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Horské služby ČR, o.p.s.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí

- souhlasí a 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

   
22. Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 441/05/10

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na výkupy pozemků z podprogramu 298 226 - Majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů 

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


23. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku ,,Středisko integrovaných služeb Krajského úřadu Karlovarského kraje“ 
- 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 stáhla bod z programu.


24. Rozhodnutí o neupotřebitelném movitém majetku Karlovarského kraje a jeho převod 
na příspěvkové organizace kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 442/05/10
- schvaluje na základě návrhu Likvidační komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem, bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku kraje, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje
- osobním automobil – Škoda Fabia Combi 1,4 Comfort, RZ 1K3 9662 Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb

- osobní automobil Škoda Octavia Combi 1,9 TDi, RZ 1K8 9978 Integrované střední škole Cheb
Termín kontroly: 12.8.2010

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


25. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje SOS dětské vesničce Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 443/05/10

- schvaluje návrh komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem na vyřazení majetku - 1 ks osobního automobilu Škoda Roomster – Combi, RZ 2K8 1905 formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a SOS dětská vesnička Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje, a to 1 ks osobního automobilu Škoda Roomster – Combi, RZ 2K8 1905 formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a SOS dětská vesnička Karlovy Vary

Termín kontroly: 12.8.2010

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


26. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 444/05/10

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) 
z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2010 k podpoře aktivit v cestovním ruchu dle doporučení Komise Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 658 000,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu v roce 2010 dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství 
a cestovní ruch v celkové výši 842 000,-- Kč 

Termín kontroly: 2.12.2010

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


27. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Český rozhlas Plzeň

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 445/05/10

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Český rozhlas Plzeň na projekt „Jazzový koncert k 65. výročí osvobození a zahájení západočeského rozhlasového vysílání“ ve výši 30.000,-- Kč

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy
Termín kontroly: 2.9.2010  

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


28. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací na akci „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 446/05/10

- schvaluje  uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací na akci „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ se zhotovitelem díla Ing. Janem Woletzem – R projekt

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací na akci „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ se zhotovitelem díla 
Ing. Janem Woletzem – R projekt 

Termín kontroly: 12.8.2010

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


29. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 447/05/10

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným žadatelům než obcím (dle jejich žádostí ve výši do 200 tis. Kč) 
z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2010 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje dle doporučení Komise rady kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 2.480.000,00 Kč s připomínkou uvedenou v zápise

Žadatel
Název objektu
Název projektu
Návrh komise
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Bečov nad Teplou, hrad a zámek
Obnova vnějšího pláště – realizační projektová dokumentace
200 000,00 Kč
Konfederace politických vězňů České republiky
Ostrov, Rudá věž smrti
2. etapa konzervace NKP – obnova střešního pláště a drobné opravy budovy a přístavku
100 000,00 Kč
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Valeč, státní zámek
Projektová dokumentace obnovy zámeckých teras 
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Cheb
Starý Hrozňatov, poutní areál Maria Loreto
Obnova vlhkostí poničených fasád
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Teplá
Sítiny, kostel P. Marie Pomocné 
Obnova střechy kostela
100 000,00 Kč
Antonín Kreissl, Michal Krul
Jáchymov, patricijský dům č. p. 143
Obnova dřevěných konstrukcí a střešního pláště spojovacího krčku
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Chyše, kostel Jména Panny Marie
Obnova vnitřních omítek
60 000,00 Kč
Římskokatolická farnost ve Stanovicích
Andělská Hora, kostel Zjevení sv. Michaela Archanděla
Obnova fasády a klempířských prvků
60 000,00 Kč
Cesta z města, občanské sdružení
Branišov, poutní kostel sv. Blažeje
Konzervace cihlové podlahy
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Nejdek
Nové Hamry, kostel 
sv. Jana Nepomuckého
Oprava a nátěr střešního pláště, oprava fasády
50 000,00 Kč
Klára Krejčová
Přebuz č. p. 46
Zajištění statiky domu, obnova dalšího nároží - III. etapa, obnova nosných konstrukcí, výměna napadeného trámoví, oprava kamenného soklu
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Verušice, kostel 
sv. Mikuláše
Oprava krovu a střešní krytiny věže
130 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Luka, kostel 
sv. Vavřince
Oprava krovu nad kostelem, oprava střešní krytiny
120 000,00 Kč


Římskokatolická farnost Skalná


Kopanina, kostel 
sv. Jiří a Jiljí


Oprava střešní krytiny, krovu a klempířských prvků hlavní lodi kostela



100 000,00 Kč
Bohumil a Ivana Svobodovi
Karlovy Vary, vzorkovna porcelánky Karla Knolla
Obnova objektu
70 000,00 Kč
Jana Kozohorská
Horní Hrad, objekt bývalé kovárny
Odstranění havarijního stavu střechy bývalé kovárny – rekonstrukce krovu a krytiny
60 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Bor u Ostrova, kostel 
sv. Máří Magdalény
Záchrana raně gotických omítek, fasáda, záchrana barokních podhledů, restaurování
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Kraslice
Kraslice, kostel Božího Těla
Oprava střešního pláště včetně bednění a lokálních oprav krovu
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Žlutice, kostel sv. Petra 
a Pavla
Oprava klempířských prvků střechy a říms s prejzovou krytinou
30 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Hroznětín, kostel 
sv. Petra a Pavla
Dokončení obnovy fasády věže, výměna krytiny střešního pláště
90 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Horní Blatná, kostel 
sv. Vavřince
Oprava střechy kostela nad hlavní lodí s penetračním nátěrem
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Františkovy Lázně
Libá, kostel sv. Kateřiny
Dokončení oprav střechy – protézování krovu, výměna střešní krytiny, hromosvod
60 000,00 Kč
Zuzana a Vladimír Griněvovi
Libá, hrad a zámek 
Obnova výplní otvorů - okna
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost K. Vary - Rybáře
K. Vary – Sedlec, kostel sv. Anny
Rekonstrukce pláště báně věže a ciferníků
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Ostrov, hospodářská budova na bývalých hradbách města
Odstranění havarijního stavu – krov, střecha, zdivo
20 000,00 Kč
Kanonie premonstrátů Teplá
Otročín, kostel 
sv. Michaela
Další etapa oprav střešního pláště
20 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Toužim
Brložec, kostel 
sv. Michaela Archanděla
Oprava krovu a střechy věže, dokončení střešního pláště hlavní lodi kostela
200 000,00 Kč



Martin a Milana Pincovi


Jáchymov, měšťanský dům Mincovní č.p. 33


Dokončení opravy fasády a nová vikýřová a střešní okna


50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Nejdek
Nejdek, kostel 
sv. Martina
Oprava a nátěr střešního pláště, oprava fasády
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Močidlec, kostel 
sv. Jakuba Většího
Oprava krovu, oprava střešní krytiny
30 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Pernink, kostel Nejsvětější Trojice
Odvodnění obvodového zdiva, oprava okenních výplní
20 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Jáchymov
Jáchymov, kostel sv. Jáchyma
Dokončení opravy soklových omítek a vnějších pískovcových parapetů
10 000,00 Kč
Římskokatolická farnost v Bečově nad Teplou
Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří
Oprava fasádních omítek, římsy hlavní lodě, klempířských prvků, odvodnění obvodových stěn
30 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Kraslice
Přebuz, kostel 
sv. Bartoloměje
Oprava střešního pláště a krovu kostela
110 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Stanovice
Stanovice, kostel Zjevení Páně
Dokončení opravy střešního pláště nad hlavní lodí a na věži stavby
90 000,00 Kč
Jana Jirásková
Brložec, venkovská usedlost č. p. 28
Obnova a rekonstrukce dveřních výplní
10 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Děpoltovice, kostel 
sv. Michaela Archanděla
Konzervace krovu
20 000,00 Kč



2 480 000,00 Kč

- zplnomocňuje členku Rady Karlovarského kraje Ing. Evu Valjentovou k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2010

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
poskytnutí příspěvků obcím a jiným žadatelům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2010 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů dle doporučení Komise rady kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 3 020 000,00 Kč.

Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu
Návrh komise
Irena Loosová
Hřebeny, hrad Hartenberg
Projektová dokumentace, realizační práce
100 000,00 Kč
Milan Laštůvka
Karlovy Vary, kostel sv. Urbana
Oprava věže, oprava a ztužení obvodových stěn celého objektu, nový krov, provizorní zakrytí
400 000,00 Kč
Pavel Palacký
Krásný Les, hrad 
a zámek Horní Hrad
Záchranné zastřešení, celková obnova vstupního objektu hradní brány, krov 
a okna v rizalitu, statika západního křídla a korun zdiva, projektová dokumentace
100 000,00 Kč
Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.
Mariánské Lázně, Hlavní lázeňská kolonáda
Výměna střešní krytiny z měděného plechu, pokračující obnova objektu
100 000,00 Kč
Aloha, a.s.
Mariánské Lázně, hotel Panorama
Oprava věže hotelu  po pádu stromu
70 000,00 Kč
Město Františkovy Lázně
Ostroh, Hrad Seeberg
Nátěr šindelových střech a oprava poškozených omítek hrázděného zdiva 
a nátěr stěny 
u vybraných objektů 
(stodola, brána, palác, čeledník, vodárna, ČOV)
50 000,00 Kč
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 objektů zámku, zastřešení objektů 
dle zpracované PD
300 000,00 Kč



Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi



Javorná u Toužimi, kapitulní zámek 


Celková oprava krovu a výměna střešní krytiny




200 000,00 Kč
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši
Hranice u Aše, evangelický kostel
Výměna břidlicové střešní krytiny z jedné poloviny celkové plochy 
– jižní strana
150 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Stará Role
Nová Role, kostel 
sv. Michaela
Záchrana středověkých vnitřních omítek s polychromovanou výzdobou v presbytáři kostela, odvodnění zdiva
100 000,00 Kč
Monika Thumová
Ovesné Kladruby, obytná část venkovské usedlosti st. č. p. 18/1
Statické zajištění, včetně doplnění nosných konstrukcí, zastřešení objektu a další s tím související práce – objekt A – obytná část
100 000,00 Kč
Město Jáchymov
Jáchymov, hřbitovní kostel Všech Svatých
Oprava střešní krytiny – nátěr šindelové střechy
80 000,00 Kč
Obec Otročín
Poseč, kaplička st. p. č. 41
Oprava věžičky 
a výměna střešní krytiny
70 000,00 Kč
Radošovský most, o.s.
Radošov, kostel 
sv. Václava
Rekonstrukce krovu 
a střešní krytiny
100 000,00 Kč
Jan Mokrý
Horní Blatná, Hamerská č. p. 29
Dokončení základů 
a kamenné podezdívky, výměna trámů v roubení 
a hrázdění
80 000,00 Kč
SENZO, a.s.
Lázně Kynžvart, zámecký hospodářský dvůr, hospodářská budova č. p. 351
Oprava krovu 
a výměna střešní krytiny střešního pláště
150 000,00 Kč
Obec Sadov
Sadov, kaplička se zvonicí
Oprava krovu, střechy a věžičky
50 000,00 Kč
Obec Poustka
Ostroh, kostel 
sv. Wolfganga 
Oprava poškozených krovů a výměna střešní krytiny
80 000,00 Kč
Obec Štědrá
Lažany, kaple 
sv. Floriana
Obnova exteriéru kaple
30 000,00 Kč
Město Horní Blatná
Horní Blatná, kostel sv. Vavřince, věž
Nátěr střechy
20 000,00 Kč
Robert Kabeš
Loket, Rooseveltova 510, zv. Vildenava
Oprava krovu, zateplení a výměna střešní krytiny, oprava zednických prvků souvisejících s celkovou rekonstrukcí střechy na obytném domě hospodářské usedlosti
50 000,00 Kč
Město Toužim
Toužim, areál zámku č. p. 1
Oprava, adaptace 
a revitalizace objektu zámku Toužim
390 000,00 Kč
C.T.S. – DUO, s.r.o.
Kyselka, lázeňský areál – Mattoniho vila č. p. 76, Ottův pramen 
Zajištění objektů proti nepříznivému působení počasí 
a proti vnikání nepovolaných osob, podepření staticky narušených dřevěných prvků, vyklizení suti 
a odpadků
250 000,00 Kč



3 020 000,00 Kč

	zplnomocnění členky Rady Karlovarského kraje Ing. Evy Valjentové k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2010

Termín kontroly: 21.10.2010

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče,
 lázeňství a cestovního ruchu
30. 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
usnesením č. RK 448/05/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“ 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
člen:			náhradník:
Ing. Alena Šalátová 			Ing. Denisa Cettlová			
Ing. Vlastimil Spiegl			Jiří Kvak
Ing. Jaroslav Bednář			MUDr. Pavel Kopecký

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
       člen:			náhradník:
Ing. Jaroslav Bradáč			Mgr. Jaroslav Borka	
Hana Hozmanová			Jakub Pánik
Václav Černý			Jana Křížová
Ing. Petr Navrátil			Václav Mleziva
Bc. Joža Lokajíček			Ing. Alena Šalátová
Ing. Vlastimil Spiegl			Jiří Kvak
Otto Omaszta			Ing. Ilona Vltavská
Anna Bauerová 			Ing. Jaroslav Bednář			
Ing. Jan Hruška			MUDr. Ilja Horník

Termín kontroly: 8.7.2010

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


31. Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 449/05/10

- schvaluje poskytnutí specializačního příplatku RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, s účinností od 1. června 2010 ve výši dle návrhu

- schvaluje zvýšení osobního příplatku Ing. Haně Motyčkové, ředitelce příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, s účinností od 1. června 2010 ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnami platů 
Termín kontroly: 8.7.2010

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


32. Odvolání a jmenování člena konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


33. Souhlas zřizovatele k pokračování v základním vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 450/05/10

- souhlasí s pokračováním v základním vzdělávání 2 žáků se zdravotním postižením vzdělávajících se podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, dle návrhu, a to maximálně do 26. roku věku 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelku příspěvkové organizace o souhlasu zřizovatele 

Termín kontroly: 8.7.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy


34. Rámcová dohoda o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Národním institutem 
pro další vzdělávání – krajským pracovištěm Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 451/05/10

- schvaluje Rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Národním institutem pro další vzdělávání - krajským pracovištěm Karlovy Vary dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 24.6.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže
a tělovýchovy




35. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v projektu Karlovarského kraje „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 452/05/10

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v projektu „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Gymnázium Sokolov dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedený dodatek k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 24.6.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy


36. Vyjádření k posudku o vlivech záměru „VTE Horní Blatná“ na životní prostředí podle § 9 odst. 
8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 453/05/10

- projednala posudek o vlivech záměru „VTE Horní Blatná“ na životní prostředí a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj souhlasí s nesouhlasným stanoviskem k záměru „VTE Horní Blatná“ navrženým v posudku, a to z důvodu významného negativního vlivu záměru na krajinný ráz a na zástupce zvláště chráněných druhů avifauny, který je vyhodnocen v dokumentaci k záměru.

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


37 a) Schválení projektového záměru na vybudování datové komunikační infrastruktury mezi krajským úřadem a ORP Karlovarského kraje v rámci výzvy č. 08 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 454/05/10

- schvaluje předložený záměr na vytvoření páteřní datové komunikační infrastruktury mezi krajským úřadem a ORP Karlovarského kraje v rámci výzvy č. 08 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci 
Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích

- souhlasí s prezentací tohoto záměru vůči ORP tak, aby mohli být při návrhu realizace technologických center ORP využity v maximální možné míře výhody této komunikační infrastruktury

- souhlasí se zapracováním tohoto záměru do „Strategie eGovernmentu Karlovarského kraje“ a „Studie proveditelnosti“ jako povinných příloh žádosti o finanční podporu výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích

Termín kontroly: 7.10.2010

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


37 b) Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Galerie výtvarných umění v Chebu, příspěvková organizace KK

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 455/05/10

- bere na vědomí rezignaci PhDr. Jiřího Vykoukala na funkci ředitele Galerie výtvarných umění v Chebu, příspěvkové organizace KK

- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace - Galerie výtvarných umění v Chebu, příspěvková organizace KK

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise: PaedDr. Vratislav Emler (člen rady pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy)
náhradník: Mgr. Martin Havel (náměstek hejtmana)
členové komise:
Mgr. Tomáš Wiesner (Ministerstvo kultury ČR) 
Ing. Eva Valjentová (členka rady pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu)
Mgr. Jan Samec (Galerie umění Karlovy Vary)
Jan Prudík (odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu)
náhradníci:
RNDr. Jiří Žalman (Ministerstvo kultury ČR) 
Mgr. Jaroslav Borka (náměstek hejtmana) 
Ing. Elena Hávová (odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu)
                    tajemník komise: Naděžda Domecká (odbor kancelář ředitele úřadu)

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením

 Termín kontroly: 24.6.2010
 
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


37 c) Jmenování ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání 
a stanovení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 456/05/10

- bere na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání Ing. Petrem Machkem, CSc. dnem 30.4.2010

- jmenuje Ing. Janu Michkovou do funkce ředitele příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání s účinností od 14.5.2010

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 8.7.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu

37 d) Poskytnutí daru sportovnímu klubu Petanque club Kolová

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 457/05/10

- souhlasí s udělením daru ve výši 5.000,-- Kč sportovnímu klubu Petanque club Kolová na pořádání mistrovství ČR dvojic

Termín kontroly: 8.7.2010

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


