Usnesení z 24. jednání RKK dne 24.6.2010
24.6.2010		Strana 1 (celkem 35)
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 24. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 24. června 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:06 do 10:14 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný	
Přizvaní:		Bc. Lokajíček
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.6.2010		  RK 601/06/10

  2. 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodatečné zateplení 		  RK 602/06/10
	objektů Gymnázia Ostrov“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  3.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					  RK 603/06/10
„ISŠTE Sokolov - zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
		- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  4.	Poskytnutí daru Sdružení českých spotřebitelů, o.s.				   RK 604/06/10
  5.	Smlouva o propagaci obchodního jména						   RK 605/06/10
  6.	Rozpočtové změny								   RK 606/06/10
  7.	Zpráva o uplatnění nároku na pojistné vůči pojistiteli pojišťovně KOOPERATIVA  RK 607/06/10	
	POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP ve věci nároků na pojistné 
	ze škody způsobené na zdraví poškozeného Petra Holase
  8.	Financování ostatních osobních nákladů ve školách a školských zařízeních – dotace RK 608/06/10
z rozpočtu Karlovarského kraje
  9.	Schválení navýšení investičních prostředků pro příspěvkovou organizaci Domov 	    RK 609/06/10
pro seniory „Spáleniště“ v Chebu
10.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního, dotace 	    RK 610/06/10
	do investičního fondu a schválení použití investičního fondu příspěvkové 
	organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově
11.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení  RK 611/06/10
	použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary 
	a Ostrov
12.	Změna účelu použití investičního příspěvku příspěvkové organizace Gymnázium 	    RK 612/06/10
	a obchodní akademie Mariánské Lázně
13.	Změna účelu použití investičního příspěvku příspěvkové organizace Integrované 	    RK 613/06/10 	střední školy technické a ekonomické Sokolov
14.	Smlouva o partnerství v rámci projektu „Revitalizace komunikací včetně 		    RK 614/06/10
víceúčelových stezek pro pěší a cyklisty v Chebu“
15.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové	    RK 615/06/10 
	osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje 
	na rok 2010 – II. etapa
16.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní 	    RK 616/06/10
	dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010 
	– 2. změna
17.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	    RK 617/06/10
	dopravě – poskytování žákovského jízdného
18.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní 	    RK 618/06/10
	osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
	Karlovarského kraje
19.	Provozní plán KSÚS KK, p.o., na rok 2010 – změna č. 1				    RK 619/06/10
20.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku 	    RK 620/06/10
	hospodaření – zisku za rok 2009
21.	Schválení zástupce ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením 	    RK 621/06/10
	„PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizace
22.	Schválení užití investičních prostředků „DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy 	    RK 622/06/10
	a modernizace“ – projektová dokumentace pro provádění stavby včetně studie 
	interiéru
23.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 	    RK 623/06/10
	prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení 
	na dodavatele veřejné zakázky: „Podpora samostatného bydlení v Karlovarském 
	kraji“ a schválení smlouvy o poskytování sociálních služeb
24.	Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb č. 372/2008 	    RK 624/06/10
	a Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
25.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním     RK 625/06/10
	inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1
26.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	    RK 626/06/10 
	inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2
27.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		    RK 627/06/10
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského 
kraje - 3
28.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 	    RK 628/06/10
	parcely č. 1648/3, č. 1648/4 a č. 1648/5 v k. ú Rotava
29.	Záměr kraje prodat pozemkové parcely p.p.č. 1552/1 a p.p.č. 1552/2 		    RK 629/06/10
	v k. ú. Toužim
30.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	    RK 630/06/10
	parcely č. 167/5 v k. ú. Podhoří u Chebu
31.	Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi   RK 631/06/10	ve vlastnictví ČR – Lesy ČR, s.p. – k. ú. Pstruží u Merklína

32.	Zrušení usnesení č. RK 805/11/06 ze dne 23.11.2006 a č. RK 240/04/07 ze dne 	    RK 632/06/10
	5.4.2007 a schválení majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov
	 – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“ dle nové žádosti
33.	Zrušení části usnesení č. RK 71/02/08 ze dne 7.2.2008 - Zřízení věcných břemen 	    RK 633/06/10
	na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 
	do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
34.	Zrušení usnesení č. RK 1179/11/09 ze dne 26.11.2009 – Prodej nemovitosti 	    RK 634/06/10
	v majetku Karlovarského kraje - pozemkové parcely č. 2406/4 v k. ú. Nejdek
35.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	    RK 635/06/10
	parcely č. 465/5 a č. 465/6 v k. ú. Olšová Vrata
36.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	    RK 636/06/10
	parcela č. 174/14 v k. ú. Poseč
37.	Schválení Přílohy č. 2 k podnájemní smlouvě evid. č. M 052/2009 v souvislosti 	    RK 637/06/10 
	se stavbou „Cyklostezka Ohře“
38.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 228/2, k. ú. Sokolov, ve prospěch	    RK 638/06/10 společnosti Sokolovská bytová s.r.o.
39.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/106, 527/108, 527/130, 527/131,    RK 639/06/10
	527/132, k. ú. Dvory, ve prospěch společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
40.	Žádost o souhlas s dočasným snížením nájemného u bytových jednotek v budově 	    RK 640/06/10
	Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary   
41.	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Sdružení Čechů 	    RK 641/06/10
	z banátských Karpat v České republice
42.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	    RK 642/06/10
	rezervací a městských památkových zón 2010 - III. etapa
43.	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových    RK 643/06/10
	zón 2010 – žádost Města Cheb o prodloužení termínu k dodání souhrnného 
	přehledu (žádosti o příspěvek)
44.	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových     RK 644/06/10
	zón 2010 – návrh na přerozdělení nevyčerpaných finančních prostředků  
	stanovených kvótou pro Město Františkovy Lázně
45.	Schválení smlouvy o natočení dokumentu „Na cestě o Karlovarském kraji“	     RK 645/06/10
46.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v Léčebně 	     RK 646/06/10
	dlouhodobě nemocných v Nejdku a lékárnách s místem provozování na území 
	Karlovarského kraje za období květen 2010
47.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup 4 ks sanitních vozů	    RK 647/06/10 
	RZP v provedení RLP a 1 ks vozu pro dopravu raněných, nemocných a rodiček 
	pro příspěvkovou organizaci Územní zdravotnická záchranná služba 
	Karlovarského kraje:
	schválení formy zadávacího řízení

schválení hodnotících kritérií a jejich vah
jmenování členů komise pro otvírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
48. 	Uzavření smluv o zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, 	     RK 648/06/10
rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou mezi Karlovarským krajem a nestátními 
zdravotnickými zařízeními
49.	Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v Karlovarské 	     RK 649/06/10
krajské nemocnici a.s., za období leden až březen 2010 – II. část
50.	Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	     RK 650/06/10
	organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
51.	Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Integrovaná  RK 651/06/10
	střední škola Cheb a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
52.	Změna příplatku za vedení ředitele příspěvkové organizace Dětský domov 	     RK 652/06/10	Karlovy Vary a Ostrov
53.	Nová místa výkonu činnosti u školy a školského zařízení zřizovaných 		     RK 653/06/10
	Karlovarským krajem
54.	Nové obory vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává JEZDECKÁ 	     RK 654/06/10
	AKADEMIE – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. 
55.	Zřízení přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková   	     RK 655/06/10
	organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
56.	Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové	     RK 656/06/10   
 	organizace zřizované Karlovarským krajem
57. 	Kurs pro získání základního vzdělání v základní škole, jejíž činnost vykonává 	      RK 657/06/10
	příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov      
58.	Schválení „Pravidel pro financování havarijních opatření dle § 42 odst. 4 vodního      RK 658/06/10
	zákona“
59.	Vodohospodářské akce podporované z Ministerstva zemědělství ČR   	RK	659/06/10    	a spolufinancování Karlovarským krajem – schválení smluv
















        Mgr. Martin Havel v. r.		 	MUDr. Václav Larva v. r.
           náměstek hejtmana					 ověřovatel
          Karlovarského kraje






















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- MUDr. Václava Larvu
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.6.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 601/06/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.6.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 602/06/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ 

- jmenuje složení komise pro otvírání obálek s nabídkami: 
- člen: Mgr. Milan Martinek		- náhradník: Mgr. Libor Velička
- člen: Karel Bína				- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Bc. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Radim Adamec

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Jan Bureš			- náhradník: Ing. Jan Zborník
- člen: Milan Matějka			- náhradník: Josef Murčo 
- člen: Ing. Jan Horník			- náhradník: Ing. Josef Malý
- člen: Mgr. Milan Martinek		- náhradník: Mgr. Libor Velička
- člen: Karel Bína				- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Bc. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Radim Adamec

- ukládá Mgr. Milanovi Martinkovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, realizovat zadávací řízení dle usnesení 

Termín kontroly: 23.9.2010 

Zodpovídá: Mgr. Milan Martinek, ředitel příspěvkové organizace


3. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „ISŠTE Sokolov - zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 603/06/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „ISŠTE Sokolov 
- zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „ISŠTE Sokolov 
- zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „ISŠTE Sokolov 
- zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“ 

- jmenuje složení komise pro otvírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Růžena Smetanová		- náhradník: Marek Makoň
- člen: Jiří Kvak				- náhradník: Ing. Vlastimil Spiegl
- člen: Bc. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Radim Adamec

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: Ing. Josef Hora
- člen: Ing. Zdeněk Berka			- náhradník: Bc. Tomáš Hybner
- člen: Ing. Karel Jakobec			- náhradník: René Bolvari
- člen: Ing. Václav Živný			- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Ing. Růžena Smetanová		- náhradník: Marek Makoň
- člen: Jiří Kvak				- náhradník: Ing. Vlastimil Spiegl
- člen: Bc. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Radim Adamec

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, realizovat zadávací řízení dle usnesení 

Termín kontroly: 23.9.2010 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace



4. Poskytnutí daru Sdružení českých spotřebitelů, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 604/06/10

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,-- Kč Sdružení českých spotřebitelů, o.s., 
IČ: 00409871, Budějovická 73, 140 00 Praha 4

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem darovací smlouvy

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


5. Smlouva o propagaci obchodního jména

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 605/06/10

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a společnostmi Eurovia CS a.s.; TEKAZ s.r.o.; Lias Vintířov, LSM k.s.; Algon Plus a.s.; Thermia-Bau a.s.; TIMA spol. s r.o.; DyCom Group s.r.o. dle návrhu

Termín kontroly: 22.7.2010

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


6. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 606/06/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 193/2010
- změna charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční v rámci rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši ± 101.844,-- Kč k zajištění financování tří projektů příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázia Cheb, v rámci globálního grantu OP VK oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji 
a oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 194/2010
- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 100.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro občanské sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených na zajištění sociální služby raná péče uživatelům Střediska rané péče Tamtam v Karlovarském kraji.

Rozpočtovou změnu č. 195/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.712.924,-- 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 717/8, 353 01 Mariánské Lázně



Rozpočtovou změnu č. 196/2010
- změna charakteru rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši  
± 240.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu neinvestičních výdajů projektu ISŠTE 
Sokolov - zateplení sportovní haly, projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Životního prostředí. 

Rozpočtovou změnu č. 197/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 325.209,85 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. 198/2010
- změna charakteru rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši  
± 201.695,99 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu neinvestičních výdajů projektu Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov realizovaného 
a financovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad, prioriní osa 
1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

Rozpočtovou změnu č. 199/2010
- změna charakteru rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční v rámci rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši ± 177.000,-- Kč k zajištění financování projektu příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední školy živnostenské Sokolov, v rámci globálního grantu OP VK oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji a oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 200/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů z programu „Knihovna 21. století“ pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary ve výši 15.000,-- Kč a pro Muzeum Cheb ve výši 5.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 201/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 215.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů z programu „Veřejné informační služby knihoven – VISK 3“ pro Střední průmyslovou školu Ostrov ve výši 70.000,-- Kč a pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary 
ve výši 145.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 202/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 40.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvek Martinu Líbalovi na obnovu návesní kaple v Horní Lipině.

Rozpočtovou změnu č. 203/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 88.000,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu z programu „Veřejné informační služby knihoven – VISK 3“ pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary.


Rozpočtovou změnu č. 204/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 8.895.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky určené na financování  „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2010“. Finanční prostředky 
ve výši 537.361,-- Kč jsou určeny jednotlivým příjemcům na základě usnesení č. RK 499/05/10 ze dne 20.5.2010 (rozpis na jednotlivé příjemce je přílohou důvodové zprávy) a zbývající částka ve výši 
8.357.639,-- Kč bude ponechána na rezervě Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje k dalšímu přerozdělení.

Rozpočtovou změnu č. 205/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 110.000,-- Kč z titulu přijetí finančního příspěvku od Města Sokolov ve výši 100.000,-- Kč a od Města Kraslice ve výši 10.000,-- Kč. Finanční prostředky budou zapojeny do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje a jsou určeny na úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturních pořadů v rámci projektu „Děti a kultura 2010“.

Rozpočtovou změnu č. 206/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 59.000,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb na úhradu nákladů spojených se stěhováním sbírek z objektů depozitáře.

Rozpočtovou změnu č. 207/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 80.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu z programu „Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v ČR“.

Rozpočtovou změnu č. 208/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje z  neinvestičních na investiční v celkové částce ± 280.000,-- Kč.  Finanční prostředky jsou určeny z titulu rozdělení rozpočtových prostředků určených na obnovu památek 
a památkově hodnotných objektů pro jednotlivé subjekty (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 209/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 131.134,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii výtvarného umění v Chebu na opravu havarijního stavu římsy na dvorní fasádě budovy galerie.

Rozpočtovou změnu č. 210/2010
 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 200.000,-- Kč 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově na akci „Odstranění havarijního stavu, modernizace plynového zdroje a MaR kotelny v objektu DOZP Pramen v Mnichově. 

Rozpočtovou změnu č. 211/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 50.000,-- Kč zapojením finančního daru 
do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje od společnosti SLOT Game, a.s. na vybudování umělé horolezecké stěny na dětském hřišti v areálu krajského úřadu. 


Rozpočtovou změnu č. 212/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 500.000,-- Kč z neinvestičních na investiční na vybudování in line dráhy v areálu krajského úřadu 

Rozpočtovou změnu č. 213/2010
 - přesun rozpočtových prostředků z Fondu budoucnosti do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 5.100.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory Spáleniště v Chebu na investiční akci „Transformace na domov pro seniory 
– přestavba 3. NP“

Rozpočtovou změnu č. 214/2010
- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 408.000,-- Kč. Jedná se o prostředky z finančního vypořádání zanikajícího Dětského domova Karlovy Vary, které byly poskytnuty na přímé výdaje z kapitoly Ministerstva mládeže 
a tělovýchovy České republiky na financování rozvojového programu „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2010“. Finanční prostředky jsou určeny nástupnické organizaci Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov vzniklé sloučením příspěvkových organizací Karlovarského Kraje Dětský domov Karlovy Vary a Dětský domov Ostrov k datu 1.6.2010.

Rozpočtovou změnu č. 215/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 184.032,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zemědělskou školu Dalovice 
na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v rámci předmětu „Motorová vozidla“, skupina T. 

Rozpočtovou změnu č. 216/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní škole 
a mateřské škole při nemocnici Karlovy Vary na vybavení nových prostor, které budou sloužit hospitalizovaným dětem k výuce a trávení volného času.

Rozpočtovou změnu č. 217/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 50.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Cheb na úhradu části výdajů při organizaci 
„19. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky“.

Rozpočtovou změnu č. 218/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Ekonomického odboru do kapitoly příspěvky cizím subjektům
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 2.000.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek akciové společnosti Česká sportovní a.s., Praha 1, Na Příkopě 392/393 na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním finálové skupiny „MS 2010 v basketbale žen“ konané od 26. září do 3. října v Karlových Varech.

Rozpočtovou změnu č. 219/2010
- přesun rozpočtových prostředků do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 75.000,-- Kč, z toho částka 
25.000,-- Kč z rozpočtu tohoto odboru, částka 25.000,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru a částka 25.000,-- Kč z rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek Kulturnímu a společenskému středisku Chodov s.r.o. na úhradu části výdajů při organizaci filmového festivalu „Krimifest 2010“.
Rozpočtovou změnu č. 220/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Ekonomického odboru do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ±  100.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek Městu Kraslice na částečné pokrytí výdajů souvisejících se zřízením střední školy.

Rozpočtovou změnu č. 221/2010
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009  
do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.605.014,68 Kč. Jedná se o nevyužité prostředky vrácené školami za předchozí období 2005 - 2008 
na zvláštní školský účet.

Rozpočtovou změnu č.  222/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 23.918,65 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 
za IV. čtvrtletí roku 2009 (2. část). Jedná se o finanční vypořádání za rok 2009 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 223/2010
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 150.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření

Rozpočtovou změnu č. 224/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického do Odboru dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 3.904.000,-- Kč z důvodu navýšení finančních prostředků na dopravní územní obslužnost  

Rozpočtovou změnu č. 225/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Karlovarského kraje ve  výši ± 490.000,-- Kč z investičních na neinvestiční na základě žádosti Vodáren 
a kanalizací Karlovy Vary, a.s. o poskytnutí neinvestičního příspěvku na opravu a zprovoznění veřejného vodovodu v obci Prameny   

Rozpočtovou změnu č. 226/2010
- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 136.000,-- Kč. Jedná se o prostředky z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky na financování rozvojového programu „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2010“, které jsou uloženy na krajské rezervní položce.  Finanční prostředky jsou určeny pro 1. Základní školu v Chebu, Americká 36.

Rozpočtovou změnu č. 227/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.450.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkové
organizace zřizované obcemi Karlovarského kraje, a to pro Základní a mateřskou školu Bečov 
nad Teplou, Školní 152 ve výši 280.000,-- Kč, Základní školu Sokolov, Sokolovská 1507 ve výši 
449.000,-- Kč, Základní školu M. C. Sklodowské a mateřskou školu Jáchymov, Husova 992 ve výši 380.000,-- Kč a Základní školu Teplá, Školní 258 ve výši 341.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci rozvojového programu ve vzdělávání „Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010“.

Termín kontroly: 22.7.2010

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


7. Zpráva o uplatnění nároku na pojistné vůči pojistiteli pojišťovně KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP ve věci nároků na pojistné ze škody způsobené na zdraví poškozeného Petra Holase

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 607/06/10

- bere na vědomí zprávu o uplatnění nároku na pojistné vůči pojistiteli
 
- souhlasí s nepodáním žaloby na náhradu škody zaměstnance vůči zaměstnavateli

- souhlasí s tím, že odbor legislativní a právní ukončí veškeré aktivity směřující k získání kopie předmětné pojistné smlouvy pro nemožnost jejího získání a v důsledku ukončení této aktivity odbor legislativní 
a právní neověří, zda Karlovarský kraj má nárok na úhradu nákladů právního zastoupení a event. jeho náhrady a dále neověří výši sjednané spoluúčasti

- souhlasí s tím, že vůči Petře Soukupové nebudou učiněny žádné právní úkony směřující k soudnímu vymáhání náhrady škody

Termín kontroly: 21.10.2010

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


8. Financování ostatních osobních nákladů ve školách a školských zařízeních – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 608/06/10

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem na financování ostatních osobních nákladů v celkové výši  558.025,- Kč; z toho:  
	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov – částka 52.500,- Kč

Integrovaná střední škola Cheb – částka 350.525,- Kč
DDM Karlovy Vary – částka 100.000,- Kč
Dětský domov Plesná – částka 55.000,- Kč

Termín kontroly: 7.10.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Schválení navýšení investičních prostředků pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 609/06/10
- schvaluje navýšení investičních prostředků o 5.100.000,-- Kč na investiční akci: „Transformace na domov pro seniory - přestavba 3. NP“ pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu

Zodpovídá: Mgr. Hana Marešová, ředitelka příspěvkové organizace


10. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního, dotace do investičního fondu a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 610/06/10

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 413.143,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově

- schvaluje použití investičního fondu ve výši 613.143,-- Kč příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově na akci: „Odstranění havarního stavu, modernizace plynového zdroje a MaR kotelny v objektu DOZP Pramen v Mnichově“

- schvaluje dotaci do investičního fondu ve výši 200.000,-- Kč na akci: „Odstranění havarního stavu, modernizace plynového zdroje a MaR kotelny v objektu DOZP Pramen v Mnichově“

Zodpovídá: Ing. Monika Šumová, ředitelka příspěvkové organizace


11. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 611/06/10

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 500.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 500.000,- Kč příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov na zahájení rekonstrukce objektu Mezirolí č. p. 4
Zodpovídá: Mgr. Petr Zmunda, ředitel příspěvkové organizace 


12. Změna účelu použití investičního příspěvku příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 612/06/10

- schvaluje změnu účelu použití investičních prostředků ve výši 680.180,- Kč z investiční akce „Oprava střechy na tělocvičně“ na financování dalších nutných oprav
Zodpovídá: Mgr. Miloslav Pelc, ředitel příspěvkové organizace 



13. Změna účelu použití investičního příspěvku příspěvkové organizace Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 613/06/10

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpaných investičních prostředků v celkové výši 2.922.492,- Kč z investiční akce „Parkoviště ul. Jednoty a úpravy zásobování el. energií včetně trafostanice“ na financování investičních akcí vyvolané stavbou školy ve výši 722.492,- Kč a na posílení provozních výdajů školy ve výši 2.200.000,- Kč
Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace 


14. Smlouva o partnerství v rámci projektu „Revitalizace komunikací včetně víceúčelových stezek 
pro pěší a cyklisty v Chebu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 614/06/10

- souhlasí se Smlouvou o partnerství v rámci projektu „Revitalizace komunikací včetně víceúčelových stezek pro pěší a cyklisty v Chebu“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o partnerství v rámci projektu „Revitalizace komunikací včetně víceúčelových stezek pro pěší a cyklisty v Chebu“

Termín kontroly: 25.11.2010
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


15. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje na rok 2010 – II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 615/06/10

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravci: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., a DPÚK a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 22.7.2010

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


16. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010 – 2. změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 616/06/10

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravci: Autobusy Karlovy Vary, a.s. a LIGNETA autobusy s.r.o. dle návrhu
Termín kontroly: 12.8.2010

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

 17. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
– poskytování žákovského jízdného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 617/06/10

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
– poskytování žákovského jízdného s dopravci: Autobusy Karlovy Vary, a.s. a LIGNETA autobusy s.r.o. 
dle návrhu

Termín kontroly: 12.8.2010

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


18. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 618/06/10

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci VIAMONT a.s. a MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu

Termín kontroly: 22.7.2010

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


19. Provozní plán KSÚS KK, p.o., na rok 2010 – změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 619/06/10

- bere na vědomí  předloženou změnu č. 1 provozního plánu KSÚS KK, p.o., na rok 2010, přičemž se celkové předpokládané zdroje zvyšují z částky 1 294 305 tis. Kč na částku 1 316 534 tis. Kč, tj. o částku 
22 229 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů KSÚS KK, p.o., na rok 2010 z částky 421 243 tis. Kč 
na částku 449 227 tis. Kč, tj. o částku 27 984 tis. Kč, přičemž se zařadil finanční příspěvek ze SFDI na akce „Škody po zimě 2009/2010 – Karlovarský kraj“ ve výši 27 984 tis. Kč.

- schvaluje změny v použití investičního fondu KSÚS KK, p.o., na rok 2010, přičemž se snižuje čerpání zdrojů na investice do silniční sítě z částky 631 550 tis. Kč na částku 623 950 tis. Kč, tj. o 7 600 tis. Kč 
a zvyšuje se rezerva z částky 1 251 tis. Kč na částku 2 836 tis. Kč, tj. o 1 585 tis. Kč

- bere na vědomí snížení zdrojů v investičním fondu KSÚS KK, p.o. na rok 2010 z částky 1 035 049 tis. Kč na částku 1 029 034 tis. Kč, tj. o částku 6 015 tis. Kč, přičemž se zvýšil zůstatek investičního fondu 
k 31.12.2009 z částky 9 500 tis. Kč na částku 9 885 tis. Kč, tj. o 385 tis. Kč, zvýšily se ostatní investiční zdroje z částky 36 154 na částku 36 754 tis. Kč, tj. o částku 600 tis. Kč a snížily se zdroje čerpání úvěrů z částky 517 946 tis. Kč na částku 510 946 tis. Kč, tj. o 7 000 tis. Kč

- schvaluje změny v použití neinvestičních finančních prostředků nákladů KSÚS KK, p.o., na rok 2010, přičemž se zvyšuje čerpání z částky 421 243 tis. Kč na částku 449 227 tis. Kč, tj. o částku 27 984 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu KSÚS KK, p.o., na rok 2010, přičemž se snižuje čerpání zdrojů na investice do silniční sítě z částky 631 550 tis. Kč na částku 623 950 tis. Kč, tj. o 7 600 tis. Kč 
a zvyšuje se rezerva z částky 1 251 tis. Kč na částku 2 836 tis. Kč, tj. o 1 585 tis. Kč

- ukládá řediteli KSÚS KK, p.o., zapracovat změny do Provozního plánu KSÚS KK, p.o., na rok 2010
Termín kontroly: 22.7.2010

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


20. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření – zisku 
za rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 620/06/10

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, Řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2009

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku 
a zakladatelské listiny, návrh rozdělení zisku po zdanění za rok 2009 ve výši 4 078 232,- Kč takto:
	část zisku ve výši 20.000,- Kč se převádí na účet 427 „sociální fond“
	zbývající část zisku ve výši 4 058 232,- Kč se převádí na účet 428 „nerozdělený zisk minulých let“


- bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k přezkoumání Řádné roční účetní závěrky Letiště Karlovy Vary s.r.o. za rok 2009 a návrhu na způsob rozdělení zisku společnosti 
                   
- bere na vědomí jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předloženou Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2009 

Termín kontroly: 22.7.2010 

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


21. Schválení zástupce ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 621/06/10

- schvaluje s účinností od 1.7.2010 Ing. Bc. Petra Březinu jako zástupce ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizace
Termín kontroly: 12.8.2010
Zodpovídá: Jaroslava Víšová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově,
příspěvkové organizace


22. Schválení užití investičních prostředků „DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy a modernizace“ 
– projektová dokumentace pro provádění stavby včetně studie interiéru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 622/06/10

- schvaluje užití finančních prostředků ve výši 800 000,- Kč včetně DPH na úhradu projektové dokumentace pro provádění stavby a interiéru pro provedení stavby „DOZP Sokolík – stavební úpravy a modernizace“

Termín kontroly: 25.11.2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


23. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji“ a schválení smlouvy o poskytování sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 623/06/10

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji“. Jako nejvýhodnější nabídka pro Karlovarský kraj byla vyhodnocena nabídka uchazeče Rytmus o.s., se sídlem Praha 2, Bruselská 16, IČ: 61383783 s nabídkovou cenou 4.237.980,- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytování sociálních služeb dle návrhu  

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Rytmus o.s. s nabídkovou cenou pro Karlovarský kraj 4.237.980,- Kč, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Rytmus o.s.

Termín kontroly: 23.9.2010

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


24. Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb č. 372/2008 a Oznámení 
o záměru v území k vydání územního souhlasu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 624/06/10

- schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 372/2008 pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ 
dle návrhu

- schvaluje text Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 3 výše uvedené smlouvy a podpisem Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Termín kontroly: 2.9.2010

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


25. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 625/06/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 1165/2 a č. 1227/1 v k. ú. Mariánské Lázně, silnice č. II/215 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 1343-1/2010 ze dne 3.2.2010 (umístění inženýrských sítí – rekonstrukce NTL plynovodu + přípojek), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 651/1 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova, silnice č. III/22128 ve prospěch pana Miroslava Čipery dle geometrického plánu č. 289-145/2009 ze dne 30.6.2009 (umístění inženýrských sítí – kanalizační potrubí), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 269/1 v k. ú. Libavské Údolí, silnice 
č. III/21024 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 194-130/2010 ze dne 19.3.2010 (umístění inženýrských sítí – venkovní vzdušné vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009

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

Termín kontroly: 2.9.2010

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


26. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 626/06/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 2902/8 v k. ú. Otročín, silnice č. III/19824 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 270-6260/2008 ze dne 18.7.2008 (umístění inženýrských sítí – uložení kabelu NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1175/3 v k. ú. Mariánské Lázně, silnice 
č. III/02110 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 1332-3085/2009 
ze dne 16.12.2009 (umístění inženýrských sítí – rekonstrukce vodovodního řadu), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1713/2 v k. ú. Úšovice, silnice č. II/230 
ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 1757-3079/2009 ze dne 25.1.2010 (umístění inženýrských sítí – rekonstrukce vodovodního řadu), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 
ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 2357/2 a č. 2356/1 v k. ú. Cheb 
a k silničnímu pozemku p.č. 270/1 v k. ú. Hradiště u Chebu, silnice č. II/606 a č. III/21226 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrických plánů č. 476-559/2009 ze dne 31.3.2010 
a č. 3986-560/2009 ze dne 31.3.2010 (umístění inženýrských sítí – kanalizační řad), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

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

Termín kontroly: 2.9.2010

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


27. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 627/06/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1247 v k. ú. Horní Žandov, silnice 
č. III/21418 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 153-6248/2008 ze dne 8.7.2009 (umístění inženýrských sítí – distribuční soustava), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 438/1 v k. ú. Brtná u Dolního Žandova, silnice č. III/21419 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 163-3/2009 
ze dne 6.5.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 167/5 v k. ú. Podhoří u Chebu, silnice 
č. II/606 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 455-6346/2009 ze dne 4.2.2010 (umístění inženýrských sítí – kabelová přípojka NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 
ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 602/8 a č. 602/10 v k. ú. Velká Hleďsebe, k silničním pozemkům p.č. 158/1 a č. 158/2 v k. ú. Mariánské Lázně a k silničnímu pozemku p.č. 1168/1 v k. ú. Úšovice, silnice č. II/215 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu 
č. 1754, 798, 1339-3672/2009 ze dne 11.1.2010 (umístění inženýrských sítí – kanalizační řad), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

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

Termín kontroly: 2.9.2010

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


28. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1648/3, 
č. 1648/4 a č. 1648/5 v k. ú. Rotava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 628/06/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 1648/3 o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Rotava formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a paní Lydií Pikalovou, trvale bytem Rotava, Kraslická 292, PSČ 358 01 (jako kupující na straně druhé), za cenu 4.650,- Kč, 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto parcelu na své úřední desce, tj. do 26.7.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Lydie Pikalové

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 1648/4 o výměře 40 m2 v k. ú. a obci Rotava formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a panem Richardem Hockem, trvale bytem Rotava, Kraslická 289, PSČ 358 01 (jako kupující na straně druhé), za cenu 
6.000,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto parcelu 
na své úřední desce, tj. do 26.7.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Richarda Hocka

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 1648/5 o výměře 22 m2 v k. ú. a obci Rotava formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Zdeňkem Hunkou a Danou Hunkovou, oba trvale bytem Rotava, Kraslická 263, PSČ 358 01 (jako kupující na straně druhé), za cenu 3.300,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto parcelu na své úřední desce, tj. do 26.7.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Hunkových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí

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

Termín kontroly: 21.10.2010

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

29. Záměr kraje prodat pozemkové parcely p.p.č. 1552/1 a p.p.č. 1552/2 v k. ú. Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 629/06/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkové parcely č. 1552/1 o výměře 1382 m2 a č. 1552/5 
o výměře 156 m2, výměře 597 m2, vše v k. ú. a obci Toužim formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Středním odborným učilištěm zemědělským, Odborným učilištěm a učilištěm, Toužim, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné), a panem Antonínem Vršinským trvale bytem Vodní 235, 36401 Toužim (jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní cenu 8.840,- Kč 
+ 4000,- Kč znalecký posudek + 500,- Kč kolek, tj. celkem 13.340,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat  pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 26.7.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Antonína Vršinského

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Středního odborného učiliště zemědělského, Odborného učiliště a Učiliště, Toužim, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 11.11.2010

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


30. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 167/5 
v k. ú. Podhoří u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 630/06/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 167/5 o výměře 47 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 457-89/2010 z původní pozemkové parcely č. 167/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 167/7 v k. ú. Podhoří u Chebu a obci Cheb formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Václavem Baumrukem a Hanou Baumrukovou, oba trvale bytem Podhoří 352, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 15.000,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část parcely na své úřední desce, tj. do 26.7.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Baumrukových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

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

Termín kontroly: 21.10.2010

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


31. Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Lesy ČR, s.p. – k. ú. Pstruží u Merklína

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 631/06/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje, 
(tj. pozemkové parcely č. 585/1 o výměře 4306 m2, č. 585/10 o výměře 842 m2, č. 585/16 o výměře 1027 m2, č. 585/17 o výměře 178 m2, č. 585/20 o výměře 62 m2, č. 585/23 o výměře 1088 m2 a č. 585/26 o výměře 597 m2, vše v k. ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín) s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p. (tj. pozemkové parcely č. 585/5 o výměře 3966 m2, č. 585/9 o výměře 690 m2, č. 585/12 
o výměře 9 m2, č. 585/13 o výměře 19 m2, č. 585/14 o výměře 30 m2, č. 585/15 o výměře 232 m2, č. 585/18 o výměře 108 m2, č. 585/19 o výměře 493 m2 a č. 585/21 o výměře 83 m2, vše v k. ú. Pstruží u Merklína 
a obci Merklín) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako Směnitel č. 2 na straně jedné), a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, PSČ 501 68 Hradec Králové (jako Směnitel č. 1 na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do 26.7.2010, nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí

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

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

Termín kontroly: 11.11.2010

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


32. Zrušení usnesení č. RK 805/11/06 ze dne 23.11.2006 a č. RK 240/04/07 ze dne 5.4.2007 a schválení majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu 
ev. č. 209-018“ dle nové žádosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 632/06/10
 
- zrušuje usnesení č. RK 805/11/06 ze dne 23.11.2006 

- zrušuje usnesení č. RK 240/04/07 ze dne 5.4.2007 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke zrušení usnesení č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke zrušení usnesení č. ZK 97/04/07 ze dne 19.4.2007 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést stavební objekty SO 103, SO 104, SO 105, 
SO 303, SO 401, SO 402 a SO 801, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje p.o. (jako dárce na straně jedné) 
a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ: 357 35, IČ: 002 59 349, (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené stavební objekty na své úřední desce, tj. do 26.7.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Chodov

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést stavební objekty SO 201, SO 481, SO 491, 
SO 601 a stavební objekt „Vodovodní přípojka a kanalizace pro rodinný domek č. p. 279“, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu 
ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje p.o. (jako dárce na straně jedné) a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ: 186 00, IČ: 709 94 234, (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené stavební objekty na své úřední desce, tj. do 26.7.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o.

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 1175/7 o výměře 151 m2,  č. 1175/8 o výměře 193 m2, č. 1175/9 o výměře 17 m2, č. 1175/10 o výměře 70 m2, č. 1175/11 o výměře 
27 m2, č. 1175/12 o výměře 21 m2, č. 1175/13 o výměře 19 m2, č. 1175/14 o výměře 18 m2, č. 1175/15 
o výměře 675 m2, č. 1175/17 o výměře 9 m2, č. 1175/18 o výměře 11 m2, č. 1203/10 o výměře 106 m2, 
č. 1203/11 o výměře 27 m2, č. 1203/12 o výměře 55 m2, č. 1203/13 o výměře 42 m2, č. 1203/14 o výměře 103 m2, č. 1203/15 o výměře 5 m2, č. 1203/16 o výměře 34 m2, č. 1203/17 o výměře 55 m2 a č. 1203/18 
o výměře 11 m2, vše v k. ú. Dolní Chodov, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov 
– přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje p.o. (jako dárce na straně jedné) a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ: 357 35, IČ: 002 59 349 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemky na své úřední desce, tj. do 26.7.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Chodov

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 1203/19 o výměře 1 m2, v k. ú. Dolní Chodov, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje p.o. (jako dárce na straně jedné) a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ: 186 00, IČ: 709 94 234 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedený pozemek na své úřední desce, tj. do 26.7.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 1018/14 o výměře 92 m2,  č. 1140/26 o výměře 23 m2, č. 1155/34 o výměře 455 m2 a č. 1185/209 
o výměře 76 m2 v k. ú. Dolní Chodov, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov 
– přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ: 357 35, IČ: 002 59 349 (jako dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje p.o. (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Chodov do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1055/22 o výměře 180 m2 v k. ú. Dolní Chodov, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ: 186 00, 
IČ: 709 94 234, (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje p.o. (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o. do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 21.10.2010

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


33. Zrušení části usnesení č. RK 71/02/08 ze dne 7.2.2008 - 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 633/06/10

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 71/02/08 ze dne 7.2.2008  ve znění:

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 407/2 v k. ú. Olšová Vrata, silnice 
č. III/20811 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. dle geometrického plánu č. 671-9/2007 ze dne 20.3.2007 (umístění kabelu VN do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 12.600,- Kč, 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 87/02/02 ze dne  14.2.2002 
Zbývající části usnesení č. RK 71/02/08 ze dne 7.2.2008 se nemění.       

Termín kontroly: 2.9.2010

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


34. Zrušení usnesení č. RK 1179/11/09 ze dne 26.11.2009 – Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemkové parcely č. 2406/4 v k. ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 634/06/10

- zrušuje usnesení  č. 1179/11/09 ze dne 26.11.2009 ve znění:

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemkové parcely č. 2406/1 o výměře 216 m2 v k. ú. Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Léčebnou dlouhodobě nemocných, příspěvkovou organizací, se sídlem Osvětimská 975, 362 21 Nejdek, 
IČ 69 97 98 21 (jako prodávající na straně jedné), a manželi Elisabeth a Jurajem Petrovskými, bytem Osvětimská 1350, 362 21 Nejdek (jako kupující na straně druhé), za cenu 29.000,-- Kč + 2.100,-- Kč 
za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 31.600,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Petrovských

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Léčebny dlouhodobě nemocných, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit ji podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 21.10.2010

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


35. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 465/5 
a č. 465/6 v k. ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 635/06/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkových parcel č. 465/5 o výměře 8 m2 a č. 465/6 o výměře 80 m2 v k. ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Ing. Ivanem Slánským, trvale bytem 5. května 187/24, PSČ 360 20 Karlovy Vary 
- Drahovice (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 42.240,- Kč + 2.300,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 45.040,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Ing. Ivana Slánského 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: 21.10.2010

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


36. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 174/14 
v k. ú. Poseč

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 636/06/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 174/14 o výměře 5 m2 v k. ú. Poseč a obci Otročín, formou kupní smlouvy mezi společností 
AGRO – Otročín a.s., se sídlem Otročín 140, PSČ 364 63, zastoupenou Ing. Jaroslavem Špičkou, předsedou představenstva, a Ing. Manfredem Líbalem, členem představenstva (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 200,- Kč + 2.100,- Kč 
za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.800,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví společnosti AGRO – Otročín a.s., 
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: 21.10.2010

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




37. Schválení Přílohy č. 2 k podnájemní smlouvě evid. č. M 052/2009 v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 637/06/10

- schvaluje Přílohu č. 2 k podnájemní smlouvě evid. č. M 052/2009 ze dne 26.5.2009, která byla uzavřena mezi Karlovarským krajem (jako podnájemcem na straně jedné) a p. Romanem Drofou (jako nájemcem na straně druhé) v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“, dle návrhu

Termín kontroly: 21.10.2010

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


38. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 228/2, k. ú. Sokolov, ve prospěch společnosti Sokolovská bytová s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 638/06/10

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary (jako stranou povinnou) a společností Sokolovská bytová s.r.o. (jako stranou oprávněnou) k p.p.č. 228/2, k. ú. Sokolov, na které byla umístěna teplovodní přípojka pro objekt č. p. 137, Sokolov

- ukládá řediteli příspěvkové organizace  Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene k  p.p.č. 228/2, k. ú. Sokolov

Termín kontroly: 2.9.2010 

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


39. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/106, 527/108, 527/130, 527/131, 527/132, 
k. ú. Dvory, ve prospěch společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 639/06/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/106, 527/108, 527/130, 527/131, 527/132, k. ú. Dvory, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje, na kterých je umístěn metalický kabel. Věcné břemeno bude zřízeno 
ve prospěch společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši 
100.890,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem s připočtením 20% DPH.
 
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, (jako stranou povinnou) a společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (jako stranou oprávněnou)
 
- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
k p.p.č. 527/106, 527/108, 527/130, 527/131, 527/132, k. ú. Dvory

Termín kontroly: 2.9.2010 

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

40. Žádost o souhlas s dočasným snížením nájemného u bytových jednotek v budově Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 640/06/10

- souhlasí se snížením regulovaného nájemného v bytové jednotce č. 4 a č. 9, které se nachází v budově Střední průmyslové školy keramické a sklářské, o 30 %, tj. z původní výše regulovaného nájemného 
56,89 Kč/m² na 39,82 Kč/m² měsíčně

Termín kontroly: 2.9.2010

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


41. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Sdružení Čechů z banátských Karpat v České republice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 641/06/10

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Sdružení Čechů z banátských Karpat v České republice na projekt „Účast českých krajanů z obce Gerník v Rumunsku na Karlovarském folklorním festivalu“ ve výši 25 000,- 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 zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče,                  lázeňství a cestovního ruchu


42. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2010 - III. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 642/06/10

- 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 III. etapy v celkové výši 250 000,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Martin a Milana Pincovi
50 000,00 Kč
Jáchymov, měšťanský dům 
č. p. 33
 Obnova uliční fasády
Kanonie premonstrátů Teplá
200 000,00 Kč
Teplá, kostel sv. Jiljí
Provedení odvodnění (drenáže, okapový chodník)

- 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 
III. etapy v celkové výši 1 906 000,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Loket
1 690 000,00 Kč
Loket, hrad
Obnova vnějšího pláště severovýchodního paláce
Město Ostrov
216 000,00 Kč
Ostrov, kamenná kašna u sloupu Panny Marie a kamenná kašna v dolním konci Starého náměstí  
Restaurování
   
- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2010
Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče,                  lázeňství a cestovního ruchu


43. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2010 
– žádost Města Cheb o prodloužení termínu k dodání souhrnného přehledu (žádosti o příspěvek)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 643/06/10

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodloužení termínu Městu Cheb pro dodání souhrnného přehledu (žádosti o příspěvek) a všech povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2010 ve výši 100 000,- Kč, a to do 31.8.2010
  
Termín kontroly: 21.10.2010

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


44. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2010 
– návrh na přerozdělení nevyčerpaných finančních prostředků stanovených kvótou pro Město Františkovy Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 644/06/10
- schvaluje navýšení příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2010 o částku 10 070,00 Kč Římskokatolické farnosti Bečov nad Teplou na akci obnovy: Bečov nad Teplou, objekt fary – dokončení obnovy dožilé fasády a fasádních prvků, odvodnění zdiva 

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 561/06/10 ze dne 3.6.2010, a to tak to:

výše příspěvku uvedená v tabulce na 1. řádku ve 2. sloupci se mění z částky 100 000,00 Kč na částku 110 070,00 Kč; na akci obnovy: Bečov nad Teplou, objekt fary – dokončení obnovy dožilé fasády 
a fasádních prvků, odvodnění zdiva bude tedy poskytnut z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2010 příspěvek v celkové výši 110 070,00 Kč
Termín kontroly: 23.9.2010
Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče,                     lázeňství a cestovního ruchu


45. Schválení smlouvy o natočení dokumentu „Na cestě o Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 645/06/10

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a společností FRMOL s.r.o. o natočení dokumentu 
„Na cestě po Karlovarském kraji“
Termín kontroly: 2.9.2010
Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče,                  lázeňství a cestovního ruchu


46. 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 květen 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 646/06/10

- 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 květen 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 květen 2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


47.  Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup 4 ks sanitních vozů RZP v provedení RLP a 1 ks vozu pro dopravu raněných, nemocných a rodiček pro příspěvkovou organizaci Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje:
	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 647/06/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Nákup 4 ks sanitních vozů RZP v provedení RLP a 1 ks vozu pro dopravu raněných, nemocných a rodiček 
pro příspěvkovou organizaci Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup 4 ks sanitních vozů RZP v provedení RLP a 1 ks vozu pro dopravu raněných, nemocných a rodiček pro příspěvkovou organizaci Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Bc. Joža Lokajíček        		 - náhradník: Ing Alena Šalátová       
- člen: MUDr. Ivo Tukinski        	 - náhradník: MUDr. Karel Vaněk
- člen: Ing. Josef Bernátek 		 - náhradník: Iva Gajdošová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
       - člen: MUDr. Václav Larva                 	- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Ing. Josef Malý			- náhradník: Václav Mleziva
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Ing. Karel Jakobec		- náhradník: Mgr. Ellen Volavková 
- člen: MUDr. Ivo Tukinski                  	- náhradník: MUDr. Karel Vaněk 
- člen: Bc. Joža Lokajíček		- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Karel Bína			- náhradník: Ing. Vlastimil Spiegl
Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje


48. Uzavření smluv o zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou mezi Karlovarským krajem a nestátními zdravotnickými zařízeními

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 648/06/10

- schvaluje uzavření smluv o zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou mezi Karlovarským krajem a nestátními zdravotnickými zařízeními, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smluv o zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou mezi Karlovarským krajem a nestátními zdravotnickými zařízeními

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

49. Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v Karlovarské krajské nemocnici a.s., za období leden až březen 2010 – II. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 649/06/10

- 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 


50. Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 650/06/10

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary ve složení:
předseda komise:	Mgr. Monika Šperglová
	pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
	členové komise:	PaedDr. Vratislav Emler
uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství – člen určený zřizovatelem
Mgr. Martin Havel
náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
Mgr. Michal Vachovec
ředitel příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Zdenka Spalová
školní inspektorka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
  Jiří Špís 
	pedagogický pracovník příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
Ing. Miroslava Kantová
člen školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

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

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

Termín kontroly: 22.7.2010 

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


51. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 651/06/10

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu u příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- ukládá příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb odvod do rozpočtu Karlovarského kraje neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu v celkové výši 83.382,-- Kč 

- ukládá příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb odvod do rozpočtu Karlovarského kraje neoprávněně použitých prostředků na provoz v celkové výši 4.768.312,41,-- Kč včetně penále ve výši 
1 promile denně z neoprávněné použitých prostředků, nejvýše však do výše této částky

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu neoprávněně použitých prostředků 

- ukládá PhDr. Miroslavu Liškovi, řediteli příspěvkové organizace, řešit škodu vzniklou neoprávněným použitím prostředků státního rozpočtu v celkové výši 83.382,-- Kč a ostatní škodu po ukončení vyšetřování Policií ČR

Termín kontroly: 2.9.2010  

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


52. Změna příplatku za vedení ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 652/06/10

- schvaluje změnu příplatku za vedení Mgr. Petra Zmudy, ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, s účinností od 1. července 2010 ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou příplatku za vedení 
Termín kontroly: 22.7.2010

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



53. Nová místa výkonu činnosti u školy a školského zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 653/06/10

- schvaluje s účinností od 1. září 2010 nové místo uskutečňování vzdělávání základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, na adrese Dvořákova 692/1, 360 17 Karlovy Vary

- schvaluje s účinností od 1. září 2010 nové místo uskutečňování výchovy a vzdělávání dětského domova, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, na adrese Mezirolí 4, 362 25 Nová Role

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

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

Termín kontroly: 2.9.2010 

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


54. Nové obory vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává JEZDECKÁ AKADEMIE – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 654/06/10

- souhlasí s účinností od 1. září 2011 se zřízením nových oborů vzdělání 41-43-L/52 Trenérství dostihových a sportovních koní, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 40 žáků, a 41-43-L/52 Trenérství dostihových a sportovních koní, dálková forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 
45 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává právnická osoba JEZDECKÁ AKADEMIE – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.
        
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat právnickou osobu a jejího zřizovatele o stanovisku kraje
Termín kontroly: 22.7.2010 

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


55. Zřízení přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 655/06/10

- schvaluje zřízení pěti přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, pro školní rok 2010/2011 za podmínky, 
že se v každé této třídě bude vzdělávat nejméně 7 dětí

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelku příspěvkové organizace o zřízení přípravných tříd základní školy

Termín kontroly: 23.9.2010 

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


56. Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 656/06/10

- projednala záměry ředitelů níže uvedených příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem, které vykonávají činnost školních družin, přerušit jejich činnost v době hlavních školních prázdnin školního roku 2009/2010
Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
Základní škola praktická Žlutice

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkových organizací o tomto usnesení rady kraje

Termín kontroly: 22.7.2010

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


57. Kurs pro získání základního vzdělání v základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov      

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 657/06/10

- projednala organizování kursu pro získání základního vzdělání v základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, pro školní rok 2010/2011

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

Termín kontroly: 22.7.2010

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


58. Schválení „Pravidel pro financování havarijních opatření dle § 42 odst. 4 vodního zákona“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 658/06/10

- schvaluje „Pravidla pro financování havarijních opatření dle § 42 odst. 4 vodního zákona“

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


59. Vodohospodářské akce podporované z Ministerstva zemědělství ČR a spolufinancování
Karlovarským krajem – schválení smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 659/06/10

- schvaluje uzavření smluv o poskytnutí příspěvku Karlovarského kraje na spolufinancování vodohospodářských akcí zařazených do financování z Ministerstva zemědělství ČR, a to mezi Karlovarským krajem a těmito příjemci:
	Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - na akce 

„Vodovod Mrázov“ a „Intenzifikace a modernizace ČOV Žlutice“
	Sokolovská vodárenská, s.r.o. - na akci 

„Úpravna vody Horka – zajištění kvality vyráběné vody“,
   dle návrhu
Termín kontroly: 9.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
                    


