Usnesení z 26. jednání RKK dne 8.7.2010
8.7.2010		Strana 13 (celkem 22)
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 26. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 8. července 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:06 do 9:40 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, PaedDr. Emler, 
Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Omluveni:		p. Čermák, Ing. Valjentová, MUDr. Larva
Přizvaní:		Ing. Divišová, Bc. Očenášek, Bc. Lokajíček
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


  1. 	 Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.7.2010		RK 661/07/10   
    2.	Smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný 		RK 662/07/10
	systém Karlovarského kraje v roce 2010
    3.	Smlouva o propagaci obchodního jména 						RK 663/07/10
    4.	Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2010, kterým se mění nařízení 			RK 664/07/10
	Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 
	plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, 
	ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008
    5.	Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2010, kterým se stanoví Požární 		RK 665/07/10
	poplachový plán Karlovarského kraje, ve znění nařízení Karlovarského 
	kraje č. 2/2008 
   6.	Rozpočtové změny								RK 666/07/10
   7.	Financování ostatních osobních nákladů ve školách a školských zařízeních 	RK 667/07/10
– dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
   8.	Příprava zadávacího řízení příspěvkové organizace Integrovaná střední škola 	RK 668/07/10
	technická a ekonomická Sokolov na veřejnou zakázku: „Solární škola 
	– regionální výukové středisko OZE – nákup vybavení“
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
			- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
   9.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro 		RK 669/07/10
	Trialsport Labík – Kyselka o.s.  
  10.	Změna účelu použití investičního příspěvku příspěvkové organizace 		RK 670/07/10
	Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola 
	s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
  11.	Navýšení mzdového limitu pro příspěvkové organizace Domov pro osoby 	RK 671/07/10
	se zdravotním postižením v Lubech a Léčebna dlouhodobě nemocných 
	v Nejdku
  12.	Zřízení datových schránek příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje	RK 672/07/10
  13.	Aktualizace Předpisu Rady Karlovarského kraje k řízení projektů 	RK 673/07/10
	financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a evropských 
	finančních mechanizmů 
  14.	Schválení záměru projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy 	RK 674/07/10
	v Karlovarském kraji“
  15.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Domov pro seniory 		RK 675/07/10
	„SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 3. etapa – stavební úpravy 3. NP
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
			- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  16.	Zapojení Karlovarského kraje do pilotního projektu MPSV Koordinace 		RK 676/07/10
ucelené rehabilitace
  17.	Vytvoření Pracovní skupiny k transformaci a sjednocení systému péče 		RK 677/07/10
o ohrožené děti pro Karlovarský kraj  
  18.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část  		RK 678/07/10
pozemkové parcely č. 384/11 v k.ú. Pomezí nad Ohří – PF ČR
  19.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK 679/07/10
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku 
Karlovarského kraje
  20.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 680/07/10
– pozemkové parcely a část stavby silnice č. III/21327 včetně součástí 
a příslušenství  v k.ú. Slatina u Františkových Lázní
  21.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 	RK 681/07/10
ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti „DOLMEN, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení“ k využití pro činnost v sociální oblasti a)
  22.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 	RK 682/07/10
ve vlastnictví Karlovarského kraje společností „DOLMEN, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení“ k využití pro činnost v sociální oblasti b)
  23.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 	RK 683/07/10
ve vlastnictví Karlovarského kraje společností „DOLMEN, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení“ k využití pro činnost v sociální oblasti c)
  24.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 44/1, 		RK 684/07/10
k.ú. Dolní Dvory, ve prospěch Ing. Milana Mikuše
  25.	Darování movitých věcí krajům postiženým povodněmi				RK 685/07/10
  26.	Schválení smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání 		RK 686/07/10
nákupu el. energie a plynu
  27.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury			RK 687/07/10
  28.	Jmenování výběrové komise k výběrovému řízení na pozici ředitele 		RK 688/07/10
	příspěvkové organizace – Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
  29.	Schválení přijetí finančních příspěvků na úhradu natočení pořadu „Na cestě 	RK 689/07/10
	po Karlovarském kraji“
  30.	Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje 			staženo
	Klub Paderewski

  31.	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace 		RK 690/07/10
	- Krajský dětský domov pro děti do 3 let
  32.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		staženo
	nemocnice a.s. - finanční plán na rok 2010  
  33.	Návrh dodatku č. 1 k příkazní smlouvě v souvislosti s přípravou a realizací 	RK 691/07/10
	stavby „Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské 
	nemocnici a.s. nemocnice Karlovy Vary“ 
  34.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování projektové 		RK 692/07/10
	dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na akci: Sídlo Územní 
	zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
         		- schválení formy zadávacího řízení
         		- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
         		- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		  a komise pro hodnocení kvalifikace a výběr zájemců
         			- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  35.	Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku:		RK 693/07/10 
„Dodávka ICT a ostatního zařízení“ 
  36.	Bolševník velkolepý – základní informace o invazním druhu rostliny		RK 694/07/10


















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















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 30	Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Klub Paderewski

bod č. 32	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
			- finanční plán na rok 2010  


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.7.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 661/07/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.7.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 662/07/10

- schvaluje smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje dle návrhu 
Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, pověřený k zastupování vedoucího odboru krizového řízení 


3. Smlouva o propagaci obchodního jména 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 663/07/10

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem 
a společnostmi Stravbyt s.r.o., Welstam plus s.r.o. a Metrostav a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 12.8.2010
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana

4. Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2010, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 664/07/10

- vydává Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2010, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje 
č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008

- ukládá zveřejnit nařízení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly:  12.8.2010

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


5. Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2010, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 665/07/10

- vydává Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2010, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008

- ukládá zveřejnit nařízení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly:  12.8.2010

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


6. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 666/07/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 228/2010
 
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši 36.339,-- Kč na základě proplacené 3. žádosti o platbu od Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR k financování projektu Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 – Informovanost a publicita GG OP VK v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 229/2010
 
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši 10.723,36 Kč na základě proplacené 3. žádosti o platbu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k financování projektu Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 – Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK v Karlovarském kraji 

Rozpočtovou změnu č. 230/2010
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.244.652,91 Kč z titulu přijetí 5. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v KK, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu konečného uživatele (OP LZZ II.) financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 231/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 948.499,20 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování potřeb pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje, a to na základě usnesení č. ZK 136/06/10 ze dne 17.6.2010. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční (rozpis na jednotlivé příjemce je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 232/2010

- přesun rozpočtových prostředků Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ±  195.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvky pro Záchrannou brigádu kynologů Karlovarského kraje ve výši 
65.000,-- Kč, Horskou službu ČR o.p.s. ve výši 65.000,-- Kč a Vodní záchrannou službu ČČK, Místní skupina Karlovy Vary ve výši 65.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 233/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitoly příspěvky cizím subjektům rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 746.666,90 Kč 
z důvodu změny charakteru finančních prostředků určených na drobné vodohospodářské 
a ekologické akce z neinvestičních na investiční

Rozpočtovou změnu č. 234/2010

- zapojení finančních prostředků v celkové výši 18.256.415,83 Kč v rámci finančního vypořádání Karlovarského kraje se státním rozpočtem za rok 2009, z toho 466.174,47 Kč činí vratky finančního vypořádání za rok 2009, které byly připsány na účet Karlovarského kraje v roce 2009  
a 17.790.241,36 Kč vratky finančního vypořádání za rok 2009, které byly připsány na účet Karlovarského kraje v roce 2010

Rozpočtovou změnu č. 235/2010

- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 290.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutého příspěvku Obci Štědrá v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ z neinvestičního na investiční.





Rozpočtovou změnu č. 236/2010

- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2009 do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2010 v celkové výši 3.500.000,-- Kč na akce vyplývající ze zákona a smluv sjednaných v roce 2010, a to:
1. Územně energetické koncepce dle Zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření s energií ve výši 
1.000.000,- Kč
2.  Výběrové řízení – zajištění externích služeb pro centralizovaný nákup el. energie pro KK dle smlouvy 134/2010 schválenou usnesením č. RK 372/04/10  ve výši 2.000.000,- Kč
3.  Modernizace telekomunikačního zařízení dle smlouvy M035/2010 ve výši 500.000,- Kč	

Rozpočtovou změnu č. 237/2010

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2009 do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2010 v celkové výši 3.495.655,-- Kč na akce vyplývající ze smluv a objednávek  sjednaných v roce 2009, jejichž plnění bylo přesunuto do roku 2010

Rozpočtovou změnu č. 238/2010

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2009 do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2010 ve výši 2.000.000,-- Kč na zajištění rezervy pro případné zvýšení úroků při růstu bankovního priboru v roce 2010

Rozpočtovou změnu č. 239/2010

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 758.858,-- Kč pro Západočeskou univerzitu v Plzni na částečnou úhradu nákladů, a to osobních a cestovních nákladů spojených s pořádáním kurzu v rámci celoživotního vzdělávání středního zdravotnického personálu, oboru Všeobecná sestra při Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě zdravotnických studií, určeného pro zaměstnance Karlovarské krajské nemocnice, a.s.

Rozpočtovou změnu č. 240/2010

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 700.000,-- Kč pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. jako investiční příspěvek na částečnou úhradu vybavení ordinace zubní pohotovostní služby v Karlovarské krajské nemocnici, a.s.

Rozpočtovou změnu č. 241/2010

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2009 do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2010 v celkové výši 24.000.000,-- Kč na investiční akci neuskutečněnou v roce 2009 pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. – nemocnice Cheb, a to na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí Chebské nemocnice budovy B – pravá část 

Rozpočtovou změnu č. 242/2010

- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2009 do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2010 v celkové výši 30.000.000,-- Kč jako neinvestiční příspěvek na dofinancování stagnujících úhrad od zdravotních pojišťoven v roce 2010 pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s.


Rozpočtovou změnu č. 243/2010

- zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření za rok 2009 do rozpočtu Odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2010 v celkové výši 94.000,-- Kč k zajištění dofinancování investiční akce „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje“

Rozpočtovou změnu č. 244/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje z  neinvestičních na investiční v celkové částce ± 390.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny z titulu rozdělení rozpočtových prostředků určených na obnovu památek a památkově hodnotných objektů pro Město Toužim na akci Toužim, areál zámku č. p. 1 – oprava, adaptace a revitalizace objektu.

Rozpočtovou změnu č. 245/2010

- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 688.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ z investičních na neinvestiční. Rozdělení příspěvků je součástí důvodové zprávy. 

Rozpočtovou změnu č. 246/2010

- navýšení  příjmů  a  výdajů Karlovarského kraje o částku  10.677.800,-- Kč zapojením příjmů – daně 
z příjmů právnických osob placené Karlovarským krajem za rok 2009 do rozpočtu ekonomického odboru, odkud tato daň byla 24.6.2010 uhrazena

Rozpočtovou změnu č. 247/2010

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 
do rozpočtu Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2010 v celkové výši 142.448,38 Kč na akce hrazené ze sociálního fondu

Rozpočtovou změnu č. 248/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 27.736.680,-- Kč. Rozpočtové prostředky jsou určeny na posílení finančních prostředků po 1. úpravě rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2010 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 6.910.505,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 20.826.175,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 249/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 100.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou 
a střední odborné učiliště Dalovice na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v rámci předmětu řízení motorových vozidel. 

Rozpočtovou změnu č. 250/2010

 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 28.558.743,64 Kč z titulu přijetí investiční 
(ve výši 28.497.491,40 Kč) a neinvestiční (ve výši 61.252,24 Kč) účelové dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Stavební úpravy školy na centrální depozitář Krajského muzea realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 - Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, kde minimální způsobilé výdaje na projekt činí 25 mil. Kč.

Rozpočtovou změnu č. 251/2010

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.531.263,07 Kč (60.591,05 EUR) z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic, p.o. na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Výstavba silničního spojení, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 252/2010

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 92.785,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Úhradu výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny“.

Rozpočtovou změnu č. 253/2010

- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 10.000,-- Kč pro Trialsport Labík – Kyselka na uskutečnění 5. ročníku Mistrovství České republiky v trialu jednotlivců s mezinárodní účastí.

Rozpočtovou změnu č. 254/2010

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 800.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje „Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík v Sokolově 
– stavební úpravy a modernizace“. 

Rozpočtovou změnu č. 255/2010

- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 1.400.000,-- Kč jako členský příspěvek pro společnost Císařské lázně Karlovy Vary, zájmové sdružení právnických osob na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 174/06/10 ze dne 17.6.2010.

Rozpočtovou změnu č. 256/2010

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 19.660.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních osobních výdajů ve školství v období III. čtvrtletí 2010 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Termín kontroly: 12.8.2010

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

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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 667/07/10

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem na financování odstupného pracovníkům (ostatní osobní náklady) v celkové výši  119.431,- Kč, z toho:  

	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – částka 100.000,- Kč

Gymnázium Ostrov – částka  19.431,- Kč
Termín kontroly:  7.10.2010

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Příprava zadávacího řízení příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov na veřejnou zakázku: „Solární škola – regionální výukové středisko 
OZE – nákup vybavení“
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
			- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
  
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 668/07/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Solární škola – regionální výukové středisko OZE – nákup vybavení“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Solární škola 
– regionální výukové středisko OZE – nákup vybavení“ 

- 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: Mgr. 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: 2. 12.2010 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace 


9. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Trialsport Labík – Kyselka o.s.  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 669/07/10

- souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na uskutečnění 5. ročníku Mistrovství České republiky v trialu jednotlivců s mezinárodní účastí

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a občanským sdružením Trialsport Labík – Kyselka 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy

Termín kontroly: 2.9.2010 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Změna účelu použití investičního příspěvku příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 670/07/10

- schvaluje změnu účelu použití investičních prostředků ve výši 106.800,- Kč z investiční akce „Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy včetně komínů - dopracování“ na úhradu nákladů za zpracování projektu „Zateplení fasády a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“
Zodpovídá: Ing. Hana Motyčková, ředitelka příspěvkové organizace 


11. Navýšení mzdového limitu pro příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech a Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 671/07/10

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 290.000,-- Kč příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech 

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 1.635.000,-- Kč příspěvkové organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru





12. Zřízení datových schránek příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 672/07/10

- ukládá všem zřizovaným příspěvkovým organizacím, které k 30.6.2010  ještě nemají zřízenou  datovou schránku, aby tak učinily nejpozději do 30.9.2010
Zodpovídá: ředitelé příspěvkových organizací


13. Aktualizace Předpisu Rady Karlovarského kraje k řízení projektů financovaných 
ze strukturálních fondů Evropské unie a evropských finančních mechanizmů 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 673/07/10

- schvaluje aktualizaci Předpisu Rady Karlovarského kraje k řízení projektů financovaných 
ze strukturálních fondů Evropské unie a evropských finančních mechanizmů
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


14. Schválení záměru projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 674/07/10

- schvaluje záměr projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“ a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí s předložením záměru projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“ do otevřené výzvy k udělení grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce

- souhlasí s předpokládanou výší celkových uznatelných nákladů na projekt „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“ ve výši 67 000 000,- Kč a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí se zajištěním předfinancování projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“ v předpokládané výši 100 % celkových uznatelných nákladů, tj. 67 000 000,- Kč a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí se zajištěním spolufinancování projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“ minimálně ve výši 15 % uznatelných nákladů, tj. 10 050 000,- Kč a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, vedoucím projektu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem záměru projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“ předkládaného do otevřené výzvy k udělení grantu z Programu švýcarské-české spolupráce

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem prohlášení o spolufinancování projektu
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem čestného prohlášení, že žádný oprávněný výdaj není financován duplicitně z jiného zdroje spolufinancování
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
 

15. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 3. etapa – stavební úpravy 3. NP
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
			- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 675/07/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 3. etapa – stavební úpravy 3. NP

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 3. etapa – stavební úpravy 3. NP

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: p. Jiří Kvak			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Kateřina Mairingerová	- náhradník: Bc. Jana Pilařová
- člen: Mgr. Hana Marešová		- náhradník: pí. Jana Schanilová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Miloslav Čermák 		- náhradník: pí. Hana Hozmanová 
- člen: Mgr. Volavková                     - náhradník: Ing. Radomil Gold              
- člen: p. Václav Černý		- náhradník: Ing. Václav Jakubík   
- člen: p. Jiří Kvak	  		- náhradník: Ing. Irena Šteflová 
- člen: Kateřina Mairingerová	- náhradník: Bc. Jana Pilařová
- člen: Mgr. Hana Marešová             - náhradník: pí. Hana Chlebcová
- člen: pí. Jana Schanilová                - náhradník: pí. Lenka Mlezivová
Termín kontroly: leden 2011

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

16. Zapojení Karlovarského kraje do pilotního projektu MPSV Koordinace ucelené rehabilitace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 676/07/10

- schvaluje zapojení Karlovarského kraje do individuálního projektu MPSV „Koordinace ucelené rehabilitace“   

Termín kontroly: leden 2011 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
17. Vytvoření Pracovní skupiny k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti pro Karlovarský kraj  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 677/07/10

- schvaluje vytvoření Pracovní skupiny k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti pro Karlovarský kraj

- schvaluje členy Pracovní skupiny k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti pro Karlovarský kraj dle přílohy č. 1
Termín kontroly:  2.9.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


18. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 384/11 v k.ú. Pomezí nad Ohří – PF ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 678/07/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 384/11 o výměře 68 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 229-47/2010 z původní pozemkové parcely č. 384/11 a označena původním parcelním číslem jako pozemková parcela č. 384/11 v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072 (jako převádějící na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje a pověřit jej podpisem této smlouvy 

Termín kontroly:  11.11.2010

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

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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 679/07/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 335 v k.ú. Velký Luh a č. 997 
v k.ú. Křižovatka, silnice č. III/2135 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrických plánů č. 211-3090/2009 ze dne 13.1.2010 a č. 197-3090/2009 ze dne 11.1.2010 (umístění inženýrských sítí – vodovodní 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 
- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 528 v k.ú. Loužek, silnice č. III/21224 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 96-483/2009 ze dne 19.8.2009 (umístění inženýrských sítí – vodovod), 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. 726/1 a č. 726/6 v k.ú. Královské Poříčí, silnice č. II/181 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 444-3101/2009 ze dne 11.11.2009 (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

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1346/8 v k.ú. Valeč v Čechách, silnice 
č. II/194 a k silničnímu pozemku p.č. 1332/15 v k.ú. Valeč v Čechách, silnice č. III/1944 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 185-5675/2005 ze dne 27.10.2005 (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 328/05/04 ze dne 12.5.2004

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 1399/2 a č. 1401/2 v k.ú. Chyše, silnice č. II/226 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 268-22/2009 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. 892/1 v k.ú. Vahaneč, silnice 
č. III/00616 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 060-803/2008 ze dne 7.5.2008 (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

- 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:  11.11.2010

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


20. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely a část stavby silnice č. III/21327 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Slatina 
u Františkových Lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 680/07/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 399/1 o výměře 
7088 m2, č. 417/1 o výměře 614 m2, č. 399/2 o výměře 1908 m2, č. 390/1 o výměře 11393 m2, 
v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně, vše včetně části stavby bývalé silnice 
č. III/21327 v km 0,000 – 1,781 km, součástí a příslušenství a pozemkové parcely č. 399/7 o výměře 
7 m2, č. 399/8 o výměře 89 m2, č. 399/9 o výměře 204 m2, č. 399/10 o výměře 15 m2, č. 399/11 o výměře 50 m2, č. 399/12 o výměře 36 m2, č. 399/13 o výměře 18 m2, č. 399/14 o výměře 37 m2, č. 399/15 
o výměře 5 m2, č. 399/16 o výměře 14 m2, č. 399/17 o výměře 247 m2  a č. 399/18 o výměře 108 m2, v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 00253936, zastoupeným starostou města panem Ivo Mlátilíkem (jako obdarovaný na straně druhé),  za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 9.8.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Františkovy Lázně 

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

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

Termín kontroly:  11.11.2010

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


21. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti „DOLMEN, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení“ k využití pro činnost v sociální oblasti a)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 681/07/10

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižení „Sokolík“ 
v Sokolově, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízeným krajem

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle návrhu v celkové částce 70.039,56 Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově, příspěvková organizace společnosti DOLMEN, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení k využití pro zajištění sociální služby chráněné bydlení formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje a společností DOLMEN, o.p.s. Agenturou pro chráněné bydlení

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově, příspěvková organizace uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a společností DOLMEN, o.p.s. Agenturou pro chráněné bydlení

Termín kontroly:  2.12.2010
	
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


22. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společností „DOLMEN, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení“ k využití pro činnost v sociální oblasti b)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 682/07/10

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižení v Lubech, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízeným Karlovarským krajem
- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle návrhu v celkové částce 44.791,- Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace společnosti DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chráněné bydlení k využití pro zajištění sociální služby chráněné bydlení formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje a společností DOLMEN, o.p.s. Agenturou pro chráněné bydlení

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a společností DOLMEN, o.p.s. Agenturou pro chráněné bydlení

Termín kontroly:  2.12.2010
	
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


23. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společností „DOLMEN, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení“ k využití pro činnost v sociální oblasti c)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 683/07/10

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižení v Radošově, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízeným Karlovarským krajem

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle návrhu v celkové částce 37.893,64 Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace společnosti DOLMEN, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení k využití pro zajištění sociální služby chráněné bydlení formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje a DOLMEN, o.p.s. Agenturou pro chráněné bydlení

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižení v Radošově, příspěvková organizace uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a společností DOLMEN, o.p.s. Agenturou pro chráněné bydlení

Termín kontroly:   2.12.2010
	
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


24. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 44/1, k.ú. Dolní Dvory, 
ve prospěch Ing. Milana Mikuše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 684/07/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 44/1, k.ú. Dolní Dvory, na které bude umístěno vzdušné vedení NN ve prospěch Ing. Milana Mikuše, a to za jednorázovou úhradu ve výši stanovené soudním znalcem s připočtením DPH

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a Ing. Milanem Mikušem (jako stranou oprávněnou)

- ukládá vedoucímu Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje uzavřít smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k  p.p.č.44/1, k.ú. Dolní Dvory

Termín kontroly:  12.8.2010 

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

25. Darování movitých věcí krajům postiženým povodněmi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 685/07/10

- schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování 80 ks pracovních uniforem hasičského sboru vzor 
PS II v hodnotě 100.000,- Kč Zlínskému kraji dle návrhu

- schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování 80 ks pracovních uniforem hasičského sboru vzor 
PS II v hodnotě 100.000,- Kč Moravskoslezskému kraji dle návrhu

- pověřuje vedoucího oboru správa majetku uzavřením darovací smlouvy dle tohoto usnesení 
a zajištěním plnění tohoto usnesení po administrativní a organizační stránce

Termín kontroly:  23.9.2010 

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

26. Schválení smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu el. energie 
a plynu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 686/07/10

- schvaluje uzavření smlouvy o  společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a plynu mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkách organizací uzavřít smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a plynu nejpozději do 30.7.2010

Termín kontroly:  23.9.2010 

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


27. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 687/07/10

- schvaluje výši odměny PhDr. Evě Dittertové, ředitelce příspěvkové organizace v oblasti kultury 
za 2. pololetí roku 2009 v částce dle návrhu
Termín kontroly: 12.8.2010
Zodpovídá:  	Ing. Elena Hávová, pověřena k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, 		lázeňství a cestovního ruchu


28. Jmenování výběrové komise k výběrovému řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace 
- Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 688/07/10

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise:
Mgr. Martin Havel (náměstek hejtmana)
náhradník:
Mgr. Jaroslav Borka (náměstek hejtmana)

členové komise:
Ing. Eva Valjentová (členka rady pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu)
Ing. Petr Navrátil (člen rady pro oblast dopravy a regionálního rozvoje)
Mgr. Marcel Fišer (ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, p.o. Karlovarského kraje)
Ing. Martin Pospíšil (vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu)

náhradníci:
MUDr. Václav Larva (člen rady pro oblast zdravotnictví)
Ing. Helena Nováková (odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu) 
Ing. Lenka Zubačová (ředitelka Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje)

	tajemník komise: Naděžda Domecká (odbor kancelář ředitele úřadu)

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením
Termín kontroly: 23.9.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


29. Schválení přijetí finančních příspěvků na úhradu natočení pořadu „Na cestě po Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 689/07/10

- schvaluje přijetí finančních příspěvků od partnerů na úhradu natočení pořadu „Na cestě po
Karlovarském kraji“ dle návrhu a uzavření příslušných smluv dle návrhu

- pověřuje odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracováním	smluv

- zplnomocňuje Ing. Evu Valjentovou k podpisu těchto smluv
Termín kontroly: 2.9.2010
Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče,                  	lázeňství a cestovního ruchu

30. Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Klub Paderewski

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


31. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace - Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 690/07/10

- bere na vědomí vzdání se funkce ředitele Krajského dětského domova pro děti do 3 let 
MUDr. Miroslavem Rákosem

- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů, výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Krajský dětský domov pro děti do 3 let

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise – MUDr. Václav Larva (uvolněný zastupitel) 
náhradník – Mgr. Martin Havel (náměstek hejtmana) 
člen komise – p. Miloslav Čermák (náměstek hejtmana)
náhradník - Ing. Jaroslav Bradáč (náměstek hejtmana)
člen komise – Mgr. Jaroslav Borka (náměstek hejtmana)
náhradník - Ing. Eva Valjentová (uvolněná členka zastupitelstva)
člen komise – Bc. Joža Lokajíček (vedoucí odboru zdravotnictví)
náhradník - Ing. Alena Šalátová (vedoucí ekonomicko-analytického oddělení odboru zdravotnictví)
člen komise – Ing. Stanislava Správková (vedoucí odboru sociálních věcí)
náhradník - pí Olga Dacková (vedoucí oddělení sociálních věcí odboru sociálních věcí)
člen komise – Ing. Marie Tomsová (vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu)
náhradník - pí Lenka Fratričová (vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání odboru kancelář ředitele úřadu)
člen komise – Ing. Dagmar Divišová (vedoucí odboru ekonomického)
náhradník - Ing. Petr Klíček (vedoucí oddělení ekonomiky organizací kraje odboru ekonomického)
člen komise s hlasem poradním - PhDr. Miroslav Hofírek (zástupce personální agentury)

tajemník komise: Naděžda Domecká (úředník odboru kancelář ředitele úřadu)

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením
Termín kontroly: 7.10.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


32. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - finanční plán na rok 2010 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


33. Návrh dodatku č. 1 k příkazní smlouvě v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Pavilon akutní 	medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. nemocnice Karlovy Vary“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 691/07/10

- schvaluje návrh dodatku č. 1 k příkazní smlouvě v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. nemocnice Karlovy Vary“ dle předloženého návrhu, mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. nemocnice Karlovy Vary“ dle předloženého návrhu, mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


34. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na akci: Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
         		- schválení formy zadávacího řízení
         		- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
         		- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro hodnocení
		  kvalifikace a výběr zájemců
         			- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 692/07/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na akci: Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na akci: Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Bc. Joža Lokajíček        		 - náhradník: Ing. Denisa Cettlová       
- 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. Denisa Cettlová
- člen: Karel Bína			- náhradník: Ing. Vlastimil Spiegl
Termín kontroly:  16.12.2010

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

35. Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka ICT a ostatního
zařízení“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 693/07/10

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodávka ICT a ostatního zařízení“ vyhlášené Karlovarským krajem. Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka uchazeče VUJO s.r.o., Křížová 116, Sokolov, s nabídkovou cenou 1.112.160,-- Kč včetně DPH

- pověřuje Mgr. Moniku Šperglovou, pověřenou zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy, podpisem kupní smlouvy 
Termín kontroly: 23.9.2010

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

36. Bolševník velkolepý – základní informace o invazním druhu rostliny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 694/07/10

- bere na vědomí základní informaci o problematice rozšiřování invazního druhu rostliny bolševníku velkolepého
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství







