Usnesení z 18. jednání RKK dne 20.5.2010
20.5.2010		Strana 1 (celkem 32)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 18. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 20. května 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:26 do 11:15 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Omluveni:		p. Čermák
Přizvaní:		JUDr. Kraus, Ing. Divišová, Ing. Správková, Bc. Očenášek, Ing. Vršecká, 
			Ing. Stráská, PhDr. Raymová
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


  1. 	 Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.5.2010		RK 458/05/10   
    2.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 459/05/10
	oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji 
	– Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D 1282/2009
    3.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 460/05/10
	oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
	– schválení 3. kola výzvy
    4.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 461/05/10
	oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
	se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení 
	3. kola výzvy
    5.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 462/05/10
	oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
	v Karlovarském kraji“ – schválení 3. kola výzvy
    6.	Poskytnutí finančního příspěvku kraje ostatním složkám Integrovaného 		RK 463/05/10
záchranného systému Karlovarského kraje v roce 2010
    7.	Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 	RK 464/05/10
na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy a zateplení 
příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního 
ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
    8.	Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 	RK 465/05/10
na nákup materiálu za účelem zateplení obvodového pláště centrálních dílen 
příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
    9.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace a příspěvku kraje 		RK 466/05/10
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 
pro rok 2010
  10.	Rozpočtové změny								RK 467/05/10
  11.	Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 		RK 468/05/10
	od 1.1.2010 do 31.3.2010
  12.	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2009					RK 469/05/10
  13.	Informace o ukončení splácení úvěru z roku 2005 ve výši 300 mil. Kč 		RK 470/05/10
	na financování projektů podporovaných z EU
  14.	Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu Pavilon 		RK 471/05/20
	akutní medicíny a centrálního vstupu“
  15.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov mládeže 	RK 472/05/10
	a školní jídelna Mariánské Lázně
  16.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 473/05/10
	a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná 
	škola a střední odborné učiliště Nejdek
  17.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Český 	staženo
	volejbalový svaz  
  18.	Schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská karta 	RK 474/05/10
	uzavírané mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního 
	managementu Karlovarského kraje, p.o.
  19.	Schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská karta 	RK 475/05/10
	uzavírané mezi Karlovarským krajem a Koordinátorem integrovaného 
	dopravního systému Karlovarského kraje, p.o.
  20.	Podání žádosti o poskytnutí účelové dotace na úhradu zvýšených nákladů za 	RK 476/05/10
	čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové dopravě
  21.	Schválení vzoru Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská 	RK 477/05/10
	karta uzavírané mezi Karlovarským krajem a Dopravci, kteří jsou smluvními 
	partnery integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje IDOK
  22.	Schválení vzoru Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská 	RK 478/05/10
	karta uzavírané mezi Karlovarským krajem a Městy, smluvními partnery 
	projektu
  23.	Poskytnutí peněžitého daru Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje	RK 479/05/10
  24.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemních smluv  		RK 480/05/10
  25.	Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Karlovarského 	RK 481/05/10
	kraje za rok 2009
  26.	Změna člena Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality 			RK 482/05/10
	v Karlovarském kraji
  27.	Příspěvek občanskému sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených	RK 483/05/10
  28.	Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 	RK 484/05/10
	aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2010
  29.	Příspěvek Romskému Občanskému Sdružení – Karlovy Vary			RK 485/05/10
  30.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 	RK 486/05/10
	na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2010
  31.	Poskytnutí bezúročných půjček z fondu na udržení provozu sociálních služeb 	RK 487/05/10
	v Karlovarském kraji
  32.	Zpráva o průběžném plnění individuálního projektu Karlovarského kraje 		RK 488/05/10
	„Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
	a kvalitní z pohledu uživatele“
  33.	Uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytování sociálních služeb č. 375/2008, 	RK 489/05/10
	362/2008, 364/2008, 357/2008, 355/2008, 367/2008, 358/2008, 368/2008, 
	370/2008, 369/2008, 374/2008, 356/2008, 361/2008, 373/2008, 363/2008, 
	365/2008, 372/2008, 359/2008, 360/2008, 366/2008, 134/2009, 152/2009, 
	081/2009, 082/2009, 083/2009, 182/2009, 343/2009, 371/2008. Uzavření 
	Dodatků ke Smlouvám o poskytování služeb č. 222/2009 a 005/2010     
  34.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK 490/05/10
	pozemkové parcely č. 97/2 v k.ú. 	Velká Hleďsebe
  35.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	RK 491/05/10	
	parcela č. 1331 v k.ú. Radošov u Kyselky
  36.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	RK 492/05/10
parcely v k.ú. Boží Dar ŘSD ČR
  37.	Zrušení části usnesení č. RK 969/09/09 ze dne 24.9.2009 - Zřízení věcných 	RK 493/05/10
břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských 
sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
  38.	Zřízení věcného břemene v rámci akce: „Rekonstrukce mostu 			RK 494/05/10
ev. č. 221-018 Kyselka“ v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 
do pozemků v majetku Karlovarského kraje
  39.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 495/05/10
– pozemky v k.ú. Těšetice u Bochova
  40.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje ČR 		RK 496/05/10
– Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje
  41.	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			RK 497/05/10
	TŠ Petra Macháčka
  42.	Poskytnutí ročního členského příspěvku zájmovému sdružení právnických 	RK 498/05/10
	osob Císařské lázně Karlovy Vary
  43.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK 499/05/10
	rezervací a městských památkových zón 2010 - I. etapa 
  44.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 500/05/10
	nemocnice a.s. – Změna stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s.
  45.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 501/05/10
	nemocnice a.s.: Schválení rámcové kupní smlouvy – dodávka mléčných 
	výrobků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
  46.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků 		RK 502/05/10
	v Karlovarské krajské nemocnici 	a.s. za období leden až březen 2010
  47.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v Léčebně 	RK 503/05/10
	dlouhodobě nemocných v Nejdku a lékárnách s místem provozování na území 
	Karlovarského kraje za období duben 2010
  48.	Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola		RK 504/05/10 
	a vyšší odborná škola zdravotnická a určení jejího platu
  49.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka ICT 			RK 505/05/10
	a ostatního zařízení“
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  50.	Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 16. výzva	RK 506/05/10
  51.	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2010		RK 507/05/10
  52.	Změna č. 18 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 		RK 508/05/10
u obce Bublava
  53.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Implementace a péče 		RK 509/05/10	
	o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – inventarizační 
	průzkumy a plány péče“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
			- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
  54.	Vyjádření k oznámení vlivu záměru „Větrné elektrárny Horní Paseky 		RK 510/05/10
- změna“ na životní prostředí podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí
  55.	Prameny – vodovod 								staženo
  56a) Poskytnutí daru volejbalovému oddílu při TJ Slovan Karlovy Vary 		RK 511/05/10
  56b)	Dohoda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Asociací nevládních		RK 512/05/10
		neziskových aktivit Karlovarského kraje
  56c)	Přijetí finančního daru – uzavření dohody						RK 513/05/10
  56d)	Poskytnutí daru Hotelu Krakonoš s.r.o., Mariánské Lázně				RK 514/05/10
  56e)	Záměr Karlovarského kraje poskytnout dotaci čtyřem postiženým krajům 		RK 515/05/10
na zmírnění škod způsobených povodněmi na Moravě v květnu 2010  
  56f)	Smlouva o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Rozvojovým 	RK 516/05/10
	dopravním svazem
  56g)	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „Zpracování 		RK 517/05/10
žádosti o finanční podporu Výzvy č. 08 v rámci Integrovaného operačního 
programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích financovaného 
ze strukturálních fondů EU včetně zpracování studií proveditelnosti pro 
jednotlivé části výzvy“

  













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


















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Ing. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 56 a) 	Poskytnutí daru volejbalovému oddílu při TJ Slovan Karlovy Vary 

bod č. 56 b)	Dohoda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Asociací nevládních neziskových
		aktivit Karlovarského kraje

bod č. 56 c)	Přijetí finančního daru – uzavření dohody

bod č. 56 d)	Poskytnutí daru Hotelu Krakonoš s.r.o., Mariánské Lázně

bod č. 56 e)	Záměr Karlovarského kraje poskytnout dotaci čtyřem postiženým krajům na zmírnění
		škod způsobených povodněmi na Moravě v květnu 2010  

bod č. 56 f)	Smlouva o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Rozvojovým
		dopravním svazem

bod č. 56 g)	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „Zpracování žádosti 
		o finanční podporu Výzvy č. 08 v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj 
 		eGovernmentu v krajích financovaného ze strukturálních fondů EU včetně zpracování
		studií proveditelnosti pro jednotlivé části výzvy“ 

Staženo z programu:

bod č. 17	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Český volejbalový
			svaz  

bod č. 55	Prameny – vodovod 


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.5.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 458/05/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.5.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

2. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D 1282/2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 459/05/10

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Střední průmyslová škola Ostrov), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Střední průmyslová škola Ostrov), dle návrhu

Termín kontroly: 2.9.2010

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


3. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení 3. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 460/05/10

- schvaluje znění 3. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání“

- schvaluje zveřejnění 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání“

- ukládá odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání“  

- ukládá zapracování případných změn do znění 3. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání“  na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 
Termín kontroly: 12.8.2010 
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


4. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
v Karlovarském kraji“ – schválení 3. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 461/05/10

-schvaluje znění 3. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“

- schvaluje zveřejnění 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“

- ukládá odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“  

- ukládá zapracování případných změn do znění 3. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“  na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 
Termín kontroly: 12.8.2010 
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


5. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další 	vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení 3. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 462/05/10

- schvaluje znění 3. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“

- ukládá zveřejnění 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní 
osy 1, Oblasti podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“

- ukládá odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení“  

- ukládá zapracování případných změn do znění 3. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“  na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 
Termín kontroly: 12.8.2010 
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


6. Poskytnutí finančního příspěvku kraje ostatním složkám Integrovaného záchranného systému
Karlovarského kraje v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 463/05/10

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku kraje ostatním složkám Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje v celkové výši  195 000,-- Kč:
Záchranné brigádě kynologů Karlovarského kraje ve výši 65 000,-- Kč
Horské službě ČR o.p.s., oblast Krušné hory 65 000,--Kč
Vodní záchranné službě ČČK, Místní skupina Karlovy Vary 65 000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku kraje ostatním složkám Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje, dle předloženého návrhu
             
Termín kontroly: 12.8.2010 
Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, pověřený k zastupování vedoucího odboru krizového řízení 


7. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy a zateplení příspěvkové organizace Obchodní
akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 464/05/10

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 01/2009 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy 
a zateplení příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu 
a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary v maximální celkové výši do 500 tis. Kč včetně DPH

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace realizovat veškeré kroky související se zadáním dopracování projektové dokumentace a informovat o nich odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Termín kontroly: 25.11.2010
Zodpovídá: Ing. Hana Motyčková, ředitelka příspěvkové organizace 


8. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem na nákup materiálu za účelem zateplení obvodového pláště centrálních dílen příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 465/05/10

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 01/2009 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na nákup materiálu za účelem zateplení obvodového pláště centrálních dílen příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary v maximální celkové výši 
do 750 tis. Kč bez DPH

- ukládá řediteli příspěvkové organizace realizovat veškeré kroky související s nákupem materiálu 
a informovat o nich odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Termín kontroly: 25.11.2010
Zodpovídá: Mgr. Michal Vachovec, ředitel příspěvkové organizace


9. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace a příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 466/05/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace a příspěvku kraje pro jednotky SDH vybraných měst a obcí Karlovarského kraje dle přiložených rozpisů
Termín kontroly: 12.8.2010 
Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, pověřený k zastupování vedoucího odboru krizového řízení 

10. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 467/05/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 149/2010

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 36.244,04 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv, a to za I. čtvrtletí roku 2010 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je uveden v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 150/2010

- změna charakteru rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši ± 50.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu neinvestičních výdajů projektu Zateplení budovy Dětského domova v Chebu, projekt je připravován k realizaci a financování v rámci Operačního programu Životního prostředí. 

Rozpočtovou změnu č. 151/2010
 
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí do Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 25.015,-- Kč na úhradu nájemného, období květen – červenec 2010, na základě uzavřených smluv o nájmu bytů s Městem Sokolov a Habartov, jedná se o realizaci dílčí aktivity Individuálního projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.), financovaného v rámci OP LZZ, prioritní osa 
3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, kde výstupem projektu je přechod osob z ústavní péče do chráněného bydlení.  

Rozpočtovou změnu č. 152/2010 

 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 99.881.056,24 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic, p.o. na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa, realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory  3.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu.

Rozpočtovou změnu č. 153/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční prostředky ve výši ± 292.560,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění funkčnosti zabezpečovacích systémů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se 
o doplnění sjednocujícího modulu pro systémy EPS a EZS – modul správa uživatelů.

Rozpočtovou změnu č. 154/2010

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 4.000.000,-- Kč. Neinvestiční prostředky jsou určeny na reprodukci nové požární techniky pro obce Karlovarského kraje. 

Rozpočtovou změnu č. 155/2010

 - změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 8.400,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na neinvestiční výdaje projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně, 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. 156/2010

- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 477.500,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektu Dopravní terminál Sokolov, který je realizován a financován 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. 157/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 135.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci zřizované Městem Chodov Základní umělecké škole Chodov na částečnou úhradu výdajů souvisejících s uspořádáním „III. festivalu tvorby Základních uměleckých škol Karlovarského kraje“.

Rozpočtovou změnu č. 158/2010

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 18.500,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění dotačního programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na leden až červen 2010“ pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední odbornou školu 
a střední odborné učiliště Nejdek v částce 7.000,-- Kč a Střední odborné učiliště Toužim v částce 11.500,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 159/2010 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.938.832,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k  zajištění rozvojového programu ve vzdělávání „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2010“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary v částce 602.908,--  Kč a dále pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje ve výši 3.335.924,-- Kč (seznam uveden v příloze důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 160/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 167.72,-- Kč. Rozpočtové prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Karlovy Vary na výplatu odstupného 
pro 2 pracovnice školy, které bude vyplaceno v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Dětský domov Ostrov.

Rozpočtovou změnu č. 161/2010

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 28.799,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Sokolov na nákup 31 židlí do nové počítačové učebny.

Rozpočtovou změnu č. 162/2010

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického do  Odboru dopravy a silničního hospodářství  Krajského  úřadu  Karlovarského  kraje  ve  výši ± 1.080.000,--Kč z důvodu zhotovení Studie využití stlačeného zemního plynu v dopravě v Karlovarském kraji   

Rozpočtovou změnu č. 163/2010

- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 200.000,-- Kč pro Český volejbalový svaz, s.r.o. na uskutečnění kvalifikační skupiny Mistrovství Evropy žen ve volejbale v Karlových Varech

Rozpočtovou změnu č. 164/2010 

 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 85.805.880,03 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic, p.o. na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa, realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory  3.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu.

Rozpočtovou změnu  č. 165/2010

 - přesun a zároveň změna charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši 
± 490.000,-- Kč z Odboru regionálního rozvoje do Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů spojených se smluvním zajištěním pozemků – nájemní smlouvy pro projekt Cyklostezka Ohře, akce č. 4009, realizovaného a financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu  č. 166/2010

- přesun a zároveň změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši 
± 3.696,-- Kč z Odboru regionálního rozvoje do Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů spojených se smluvním zajištěním pozemků – nájemní smlouvy pro projekt Cyklostezka Ohře II., akce č. 4040, připravovaného k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Termín kontroly: 24.6.2010
	
Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


11. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2010 do 31.3.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 468/05/10

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1 - 3/2010

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


12. Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 469/05/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2009, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 takto:

	Příjmy po konsolidaci (tab.č.1, řádek 5, sl. 5)		     4 790 007 097,59 Kč

Výdaje po konsolidaci (tab.č.1, řádek 8, sl. 5)		     4 813 705 480,50 Kč
Saldo příjmů a výdajů (tab.č.1, řádek 9, sl. 5)     	        - 23 698 382,91 Kč
	Finanční vypořádání se státním rozpočtem 			     497 905,09 Kč

(tab.č.6, řádek 28)     
	Finanční prostředky k použití (tab.č.1, řádek 11) 	        723 381 513,65 Kč

Z toho: 
	Vázané finanční prostředky (tab.č.1, řádek 12) 	       656 178 192,95 Kč

Volné finanční prostředky (tab.č.1, řádek 81) 	         67 203 320,70 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 656 178 192,95 Kč v souladu s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 13 až 80

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení volných finančních prostředků ve výši 67 203 320,70 Kč dle tabulky č. 1a
Termín kontroly: 23.9.2010
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



13. Informace o ukončení splácení úvěru z roku 2005 ve výši 300 mil. Kč na financování projektů podporovaných z EU

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 470/05/10

- bere na vědomí informaci o ukončení splácení úvěru z roku 2005 ve výši 300 mil. Kč na financování projektů podporovaných z EU
Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

14. Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu Pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 471/05/10

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o úvěru ve výši 500 mil. Kč mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou a.s.
Termín kontroly: 23.9.2010
Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


15. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 472/05/10

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně ve výši 187.152,- Kč na dofinancování nákupu konvektomatu

Zodpovídá: Mgr. Karel Borský, ředitel příspěvkové organizace 


16. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 473/05/10

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 255.361,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 255.361,- Kč příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek na financování „Úprav prostor pro praktický výcvik 
– SOŠ a SOU Nejdek, odloučené pracoviště Karlovy Vary – Stará Role“
Zodpovídá: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel příspěvkové organizace 



17. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Český volejbalový svaz  

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


18. Schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská karta uzavírané mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 474/05/10

- schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská karta uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.  
ve znění dle předloženého návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská karta uzavřené mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.  

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


19. Schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská karta uzavírané mezi Karlovarským krajem a Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 475/05/10

- schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská karta uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o.  
ve znění dle předloženého návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská karta uzavřené mezi Karlovarským krajem a Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o.  

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


20. Podání žádosti o poskytnutí účelové dotace na úhradu zvýšených nákladů za čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové dopravě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 476/05/10

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ke krytí úhrady zvýšených odměn za čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové dopravě podle nařízení vlády č. 589/2006 Sb., dle návrhu 
- pověřuje hejtmana k podpisu a odeslání žádosti na Ministerstvo dopravy k poskytnutí účelové dotace ke krytí úhrady zvýšených odměn za čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové dopravě podle nařízení vlády č. 589/2006 Sb., dle návrhu

Termín kontroly: 22.7.2010

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


21. Schválení vzoru Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská karta uzavírané mezi 	Karlovarským krajem a Dopravci, kteří jsou smluvními partnery integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje IDOK

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 477/05/10

- bere na vědomí vzor Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská karta uzavírané mezi Karlovarským krajem a Dopravci, kteří jsou smluvními partnery integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje IDOK ve znění dle předloženého návrhu

- ukládá Ing. Petru Uhříčkovi, řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, projednat vzor smlouvy ve znění dle předloženého návrhu s jednotlivými Dopravci a výsledné návrhy Smluv o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská karta uzavírané mezi Karlovarským krajem a každým Dopravcem jednotlivě předložit Radě Karlovarského kraje ke schválení

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


22. Schválení vzoru Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská karta uzavírané mezi Karlovarským krajem a Městy, smluvními partnery projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 478/05/10

- bere na vědomí vzor Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská karta uzavírané mezi Karlovarským krajem a Městy, smluvními partnery projektu, ve znění dle předloženého návrhu

- ukládá Ing. Petru Uhříčkovi, řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, projednat vzor smlouvy ve znění dle předloženého návrhu s jednotlivými Městy a výsledné návrhy Smluv o partnerství a spolupráci na projektu Karlovarská karta uzavírané mezi Karlovarským krajem a každým Městem jednotlivě, předložit Radě Karlovarského kraje ke schválení

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



23. Poskytnutí peněžitého daru Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 479/05/10

- bere na vědomí, že Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o., přijala peněžitý dar 
ve výši 600 000,-- Kč od firmy Čerpací stanice Hranice, s.r.o., se sídlem Březová, Staromlýnská 122/31, PSČ 362 15 na financování výstavby „silnice II/217 obchvat Hranice – Ebmath“

- souhlasí s tím, aby peněžitý dar ve výši 600 000,-- Kč byl začleněn do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., a použit na financování výstavby „silnice II/217 obchvat Hranice – Ebmath“
Termín kontroly: 8.7.2010

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


24. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemních smluv  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 480/05/10

- souhlasí s uzavřením podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodními společnostmi s připomínkou uvedenou v zápise
Termín kontroly: 8.7.2010
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


25. Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 481/05/10

- schvaluje Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2009
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


26. Změna člena Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 482/05/10

- schvaluje změnu člena Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí




27. Příspěvek občanskému sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 483/05/10

- schvaluje poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených na zajištění sociální služby raná péče uživatelům Střediska rané péče Tamtam v Karlovarském kraji ve výši 100.000,- Kč 

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
Termín kontroly: 12.8.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


28. Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 484/05/10

- souhlasí se Zásadami pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2010 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2010
Termín kontroly: 7.10.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


29. Příspěvek Romskému Občanskému Sdružení – Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 485/05/10

- souhlasí s neposkytnutím příspěvku Romskému Občanskému Sdružení – Karlovy Vary z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2010

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí příspěvku Romskému Občanskému Sdružení – Karlovy Vary z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2010
Termín kontroly: 12.8.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí





30. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 486/05/10

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2010 dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací
Termín kontroly: 23.9.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


31. Poskytnutí bezúročných půjček z fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 487/05/10

- souhlasí s poskytnutím bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2010 dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2010 dle návrhu
Termín kontroly: 12.8.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


32. Zpráva o průběžném plnění individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 488/05/10

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“
ke dni 30.4.2010

Termín kontroly: 16.12.2010

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





33. Uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytování sociálních služeb č. 375/2008, 362/2008, 364/2008, 357/2008, 355/2008, 367/2008, 358/2008, 368/2008, 370/2008, 369/2008, 374/2008, 356/2008, 361/2008, 373/2008, 363/2008, 365/2008, 372/2008, 359/2008, 360/2008, 366/2008, 134/2009, 152/2009, 081/2009, 082/2009, 083/2009, 182/2009, 343/2009, 371/2008. Uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytování služeb č. 222/2009 a 005/2010     

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 489/05/10

- schvaluje Dodatek č. 2 Smluv o poskytování sociálních služeb č. 375/2008, 362/2008, 364/2008, 357/2008, 355/2008, 367/2008, 358/2008, 368/2008, 370/2008, 369/2008, 374/2008, 356/2008, 361/2008, 373/2008, 363/2008, 365/2008, 372/2008, 359/2008, 360/2008, 366/2008, 134/2009, 152/2009, 081/2009, 082/2009, 083/2009, 182/2009 pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ dle návrhu

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 343/2009 pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ dle návrhu

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 371/2008 pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ dle návrhu

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb č. 222/2009 pro projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ dle návrhu

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb č. 005/2010 pro projekt „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem dodatků výše uvedených smluv 
Termín kontroly: 22.7.2010

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


34. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 97/2 v k.ú. Velká Hleďsebe

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 490/05/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 97/2 o výměře 372 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 805-21/2010 z původní pozemkové parcely č. 97/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 97/12 v k.ú. 
a obci Velká Hleďsebe, formou kupní smlouvy mezi paní Hanou Pátkovou, trvale bytem Pohraniční stráže 173, PSČ 353 01 Velká Hleďsebe (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 700,- Kč/1m2, tj. celkem 260.400,- Kč, 
a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Hany Pátkové do vlastnictví Karlovarského kraje.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy, 
dle návrhu
- 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

35. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 1331 v k.ú. Radošov u Kyselky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 491/05/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 1331 o výměře 8 m2 v k.ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka, formou kupní smlouvy mezi paní Janou Kylsánovou, trvale bytem Radošov 142, PSČ 362 72 Radošov u Kyselky (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 
100,- Kč/1m2, tj. celkem 800,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Jany Kylsánové 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


36. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú.
Boží Dar ŘSD ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 492/05/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 200/33 o výměře 4522 m2, č. 200/34 o výměře 214 m2, č. 200/36 o výměře 511 m2, č. 200/37 o výměře 454 m2, č. 200/46 o výměře 5 m2, č. 213/2 o výměře 769 m2, č. 213/4 o výměře 122 m2, č. 865/5 o výměře 1253 m2, č. 865/20 o výměře 1 m2, č. 865/21 o výměře 32 m2, č. 1141 
o výměře 3 m2, č. 1142 o výměře 4 m2, č. 1144 o výměře 94 m2 a č. 1011 o výměře 389 m2, vše v k.ú. 
a obci Boží Dar formou darovací smlouvy mezi Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 145 00, IČ 65993390 (jako dárce na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly:  2.9.2010

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

37. Zrušení části usnesení č. RK 969/09/09 ze dne 24.9.2009 - 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 493/05/10

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 969/09/09 ze dne 24.9.2009 ve znění:

      - schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 745/2 v k.ú. Horní Lomany, silnice 
č. III/21330 ve prospěch paní Františky Janáčové dle geometrického plánu č. 809-191/2009 ze dne 10.4.2009 (umístění inženýrských sítí – kanalizační přípojka), 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 

Zbývající části usnesení č. RK 969/09/09 ze dne 24.9.2009 se nemění.       

Termín kontroly:  2.9.2010

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

38. Zřízení věcného břemene v rámci akce: „Rekonstrukce mostu ev. č. 221-018 Kyselka“ v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 494/05/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 1203/1 v k.ú. Kyselka a p.č. 1299/1 v k.ú. Radošov u Kyselky, silnice č. III/22127 ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu č. 742,78-1179/2009 ze dne 23.9.2009 (umístění inženýrských sítí 
– přeložka sdělovacího kabelu), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  2.9.2010

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


39. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Těšetice u Bochova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 495/05/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p. č. 1693 o výměře 2858 m2, 
č. 1691 o výměře 441 m2, č. 1689 o výměře 7071 m2, č. st. 133 o výměře 21 m2 a č. st. 132 o výměře 67 m2, vše  v k.ú. Těšetice u Bochova a obci Bochov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Bochov, se sídlem Náměstí Míru 1, PSČ  364 71 Bochov, IČ 00254444, zastoupeným Miroslavem Egertem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemky na své úřední desce, 
tj. do 21.6.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Bochov

- 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


40. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje ČR – Krajskému ředitelství
Policie Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 496/05/10

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: 20 ks repasovaných počítačů, v celkové hodnotě dle znaleckého posudku 5.000,- Kč, které jsou ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje příjemci daru ČR – Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, a ČR – Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje

Termín kontroly: 12.8.2010

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


41. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje TŠ Petra Macháčka

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 497/05/10

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli TŠ Petra Macháčka na projekt „Mistrovství Karlovarského kraje“ ve výši 10 000,- 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



42. Poskytnutí ročního členského příspěvku zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 498/05/10

- projednala poskytnutí ročního členského příspěvku zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary ve výši 1 400 000,- Kč (jedenmiliončtyřistatisíckorunčeských)

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí ročního členského příspěvku zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary ve výši 1 400 000,- Kč (jedenmiliončtyřistatisíckorunčeských)
Termín kontroly: 8.7.2010
Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, 		lázeňství  a cestovního ruchu


43. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2010 - I. etapa 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 499/05/10

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) v roce 2010 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. etapy v celkové výši  537 361,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Irena Erlebachová
14 914,00 Kč
Cheb, dům čp. 116
Oprava fasády
Dagmar Kmeťová
Milan Kmeť
22 138,00 Kč
Cheb, dům čp. 194
Výměna oken
Jan Kaboň
Anna Kaboňová
55 726,00 Kč
Cheb, dům čp. 440
Oprava fasády a střechy
Štefanie Petrikovičová
18 257,00 Kč
Cheb, dům čp. 36
Oprava střechy
Jiří Dašek,Petr Hána, Tomáš Hána, Lucie Moravová, Mgr. Zdeněk Toms, Gabriela Tomsová, Iveta Vejnarová
126 326,00 Kč
Cheb, dům čp. 14
Oprava fasády a výměna oken
Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.
100 000,00 Kč
Mariánské Lázně, Hlavní kolonáda
Výměna krytiny hlavní lodě a věžiček
Římskokatolická farnost Toužim
200 000,00 Kč
Toužim, kostel Narození Panny Marie
Oprava čelní fasády kostela

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2010 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. etapy v celkové výši 2 205 980,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Horní Blatná
372 000,00 Kč
Horní Blatná, kaple sv. Kříže
Restaurování vnitřních omítek – VI. etapa
Město Horní Blatná
28 000,00 Kč
Horní Blatná, kostel sv. Vavřince (věž)
Oprava střechy
Město Horní Slavkov
100 000,00 Kč
Horní Slavkov, Pluhův dům
Oprava fasády zadního traktu
Město Horní Slavkov
300 000,00 Kč
Horní Slavkov, kaple Božího Těla
Restaurování nástěnných figurálních maleb
Město Františkovy Lázně
46 980,00 Kč
Františkovy Lázně, kaplička sv. Antonína
Oprava střechy, klempířských prvků a omítky včetně nátěru
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mariánských Lázních
300 000,00 Kč
Mariánské Lázně, evangelický kostel
Oprava krovu a střechy, výměna krytiny
Město Ostrov
481 000,00 Kč
Ostrov, sloup Nejsvětější Trojice před kostelem sv. Michaela
Restaurátorské práce
Město Ostrov
158 000,00 Kč
Ostrov, sloup Nejsvětější Trojice před kostelem sv. Michaela
Statické zajištění (obvodový betonový sokl pro zábradlí, replika zábradlí)
Město Žlutice
420 000,00 Kč
Žlutice, objekt muzea
Oprava štítové zdi, snížení terénu
   
- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, k podpisu rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2010
Termín kontroly: 23.9.2010
Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče,                  	lázeňství a cestovního ruchu

44. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Změna stanov 	Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 500/05/10

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

- rozhoduje, na návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., o změně stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. takto:

	ze článku 17.1 se vypouští: „Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni všichni členové představenstva“

	do článku 17.1 se vkládá: „Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni minimálně čtyři členové představenstva“ 


- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit zápis změn stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s. v obchodním rejstříku, ve lhůtě stanovené zákonem
	
- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. vyhotovit úplné znění stanov a uložit je do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu změn stanov do obchodního rejstříku

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

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře
Termín kontroly:  12.8.2010
Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 501/05/10

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

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na dodávku mléčných výrobků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
- schvaluje, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s. čl. 9, bod 3 písm. p), návrh rámcové kupní smlouvy a smlouvy o spolupráci k zajištění dodávek zboží s více uchazeči na dodávku
mléčných výrobků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. uzavřenou mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností 1) ALIMPEX - LOUNY spol. s r.o., IČ 26119773 se sídlem Zemské právo 5/1199, 102 00 Praha 10 – Hostivař, 2) ZOTAS 2000 s.r.o., IČ: 25242644 se sídlem Havlíčkova 441, 
364 61 Teplá, na období od 1.6.2010 do 31.5.2012
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


46. Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v Karlovarské krajské nemocnici a.s. za období leden až  březen 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 502/05/10

- bere na vědomí informaci o žádostech o finanční dar na proplacení uhrazených regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za období leden až březen 2010 v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

- schvaluje, ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních darů z prostředků Karlovarského kraje 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, a to výlučně na kompenzaci nákladů za uhrazené regulační poplatky v Karlovarské krajské nemocnici a.s. za období leden až březen 2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


47. 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 duben 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 503/05/10

- bere na vědomí informaci o žádostech o finanční dar na proplacení uhrazených regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za období duben 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 z prostředků Karlovarského kraje 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, a to výlučně na kompenzaci nákladů za uhrazené regulační poplatky v Léčebně dlouhodobě nemocných v Nejdku a v lékárnách s místem provozování na území Karlovarského kraje za období duben 2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


48. Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická a určení jejího platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 504/05/10

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

- jmenuje Mgr. Hanu Švejstilovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary s účinností od 1. července 2010

- určuje plat Mgr. Haně Švejstilové s účinností od 1. července 2010 dle návrhu platového výměru 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním Mgr. Hany Švejstilové do funkce, určením jejího platu a změnou v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

Termín kontroly: 24.6.2010 

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


49. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka ICT a ostatního zařízení“
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 505/05/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodávka ICT a ostatního zařízení,“ jehož zadavatelem je Karlovarský kraj 

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

- schvaluje hodnotící kritérium a jeho váhu subkritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka ICT a ostatního zařízení“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Ivan Kocmich			- náhradník: Ing. Petr Kulda
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Vlastimil Spiegl		- náhradník: Jiří Kvak


- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: Ing. Jiří Kotek
- člen: Mgr. Martin Havel			- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Josef Murčo			- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: Ing. Jan Bureš			- náhradník: Ing. Jan Zborník
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Vlastimil Spiegl		- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Ing. Ivan Kocmich			- náhradník: Ing. Petr Kulda
Termín kontroly: 22.7.2010

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


50. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 16. výzva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 506/05/10

- souhlasí s kladným ohodnocením žádostí v rámci 16. výzvy dle návrhu a doporučuje  poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

51. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 507/05/10

- souhlasí s poskytnutím příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí pro rok 2010 v celkové výši 11.000.000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků na drobné vodohospodářské ekologické akce pro rok 2010 dle návrhu
Termín kontroly: 12.8.2010 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


52. Změna č. 18 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje u obce Bublava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 508/05/10

- souhlasí se změnou č. 18 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje u obce Bublava

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu č. 18 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje u obce Bublava ke schválení
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

53. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – inventarizační průzkumy a plány péče“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
			- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 509/05/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – inventarizační průzkumy a plány péče“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Implementace 
a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – inventarizační průzkumy a plány péče“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
		- člen: Ing. Vít Venhoda		- náhradník: Ing. Lucie Tousecká
		- člen: Kateřina Rendlová		- náhradník: Martin Chochel
		- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Vokáčová Olga

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
		- člen: Ing. Jaroslav Bradáč		- náhradník: Miloslav Čermák
		- člen: Ing. Luboš Orálek		- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
		- člen: Ing. Václav Živný		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
		- člen: Ing. Josef Malý			- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler  
		- člen: Ing. Jiří Raška			- náhradník: Ing. Vít Venhoda
		- člen: Květoslava Rejlová		- náhradník: zástupce SFŽP
Termín kontroly: 23.9.2010

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


54. Vyjádření k oznámení vlivu záměru „Větrné elektrárny Horní Paseky - změna“ na životní
prostředí podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 510/05/10

- projednala oznámení vlivu záměru „Větrné elektrárny Horní Paseky - změna“ na životní prostředí a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Větrné elektrárny Horní Paseky - změna“ souhlasí za podmínky, že v následných povolovacích řízeních bude postupováno dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

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


55. Prameny – vodovod 
  
Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.

56 a) Poskytnutí daru volejbalovému oddílu při TJ Slovan Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 511/05/10

- souhlasí s udělením daru ve výši 5 000,- Kč volejbalovému oddílu při TJ Slovan Karlovy Vary na pořádání volejbalového turnaje superveteránů

Termín kontroly: 8.7.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


56 b) Dohoda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Asociací nevládních neziskových
aktivit Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 512/05/10

- schvaluje Dohodu o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Asociací nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje
Termín kontroly: 8.7.2010 
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


56 c) Přijetí finančního daru – uzavření dohody

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 513/05/10

- schvaluje přijetí finančního daru ve výši 50.000,-- Kč od společnosti SLOT Game, a.s., který bude použit v souladu s „Dohodou o odvodech na veřejně prospěšnou činnost“ na financování vybudování umělé horolezecké stěny na dětském hřišti v areálu krajského úřadu
 
- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí uzavřením „Dohody o odvodech na veřejně prospěšnou činnost“ mezi Karlovarským krajem a společností SLOT Game, a.s., dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí realizací a vedením projektu vybudování umělé horolezecké stěny na dětském hřišti v areálu krajského úřadu

Termín kontroly: 12.8.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  


56 d)	Poskytnutí daru Hotelu Krakonoš s.r.o., Mariánské Lázně	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 514/05/10

- souhlasí s udělením daru ve výši 15 000,- Kč Hotelu Krakonoš s.r.o., Mariánské Lázně na vybudování 
a otevření nové procedury (léčba pomocí rybek GARRA RUFA) v nestátním zdravotním zařízení
Termín kontroly: 8.7.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


56 e) Záměr Karlovarského kraje poskytnout dotaci čtyřem postiženým krajům na zmírnění škod způsobených povodněmi na Moravě v květnu 2010  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 515/05/10

- souhlasí se záměrem poskytnout dotaci v celkové výši 500 tis. Kč na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2010 v Moravskoslezském, Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji

Termín kontroly: 12.8.2010 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

56 f) Smlouva o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Rozvojovým dopravním svazem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 516/05/10

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 75.000,- Kč občanskému sdružení Rozvojový dopravní svaz se sídlem Majakovského 29, Karlovy Vary, PSČ 360 05, IČ 69978689

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s občanským sdružením Rozvojový dopravní svaz se sídlem Majakovského 29, Karlovy Vary, IČ 69978689, dle návrhu
Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


56 g) Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „Zpracování žádosti 
o finanční podporu Výzvy č. 08 v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj 
eGovernmentu v krajích financovaného ze strukturálních fondů EU včetně zpracování
studií proveditelnosti pro jednotlivé části výzvy“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 517/05/10

- zrušuje v souladu s ust. § 84 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon 
o veřejných zakázkách“), veřejnou zakázku zadanou dne 1.4.2010 pod názvem „Zpracování žádosti 
o finanční podporu Výzvy č. 08 v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích financovaného ze strukturálních fondů EU včetně zpracování studií proveditelnosti pro jednotlivé části výzvy“ 

- ukládá Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje, po dohodě s příslušným náměstkem hejtmana, zajistit zadání nového zadávacího řízení, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, zejména za podmínky snížení ekonomického a finančního předpokladu údajem o celkovém obratu uchazeče, zjištěným podle zvláštních předpisů, a to ve výši maximálně do 3.000.000,- Kč a vyzvat 
k podání nabídek nejméně 5 zájemců
Termín kontroly:  24.6.2010
Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


