Usnesení z 35. jednání RKK dne 6.9.2010
6.9.2010		Strana 1 (celkem 1)
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 35. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 6. září 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:10 do 12:23 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný (do 11:58 hod.), Ing. Navrátil (do 12:17 hod.), p. Čermák 
(do 12:17 hod.), Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (9:10 hod. - 11:58 hod.), Mgr. Borka (od 11:58 hod.) 
Omluveni: 		Mgr. Havel
Přizvaní:	Ing. Zdeněk Brázda, Ing. Martin Leichter, MBA, Milan Polák, Martin Čedík, JUDr. Jiří Hrádek, LL.M., Mgr. Kateřina Jandová, LL.M., Bc. Miroslav Očenášek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová
 


Usnesení č.
 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání
											

	Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2010		   RK 883/09/10

Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního 	   RK 884/09/10
systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2010	
Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		   RK 885/09/10
Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2010
	Výkon působnosti jediného společníka Letiště Karlovy Vary s.r.o. - společný sběr 	   RK 886/09/10
energií
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Údržba silnic Karlovarského 	   RK 887/09/10
kraje, a.s. - společný sběr energií
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 		   RK 888/09/10
kraje, a.s.
	Návrh na vydání Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje  			   RK 889/09/10
	Schválení „Studií proveditelnosti“ pro jednotlivé body výzvy Integrovaného 	   RK 890/09/10
operačního programu  - Výzvy č. 08 na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ 
a schválení projektu do Výzvy č. 08 IOP vč. navrhovaných podmínek pro poskytnutí 
dotace a závazný příslib financování
	Projekt „Česko – bavorský geopark“ 						   RK 891/09/10
- úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 
parcely č. 1600 v k. ú. Čistá u Rovné 
- nájem pozemků u štoly Vysoká Jedle v Jáchymově
10. 	Schválení Kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Karlovarským krajem 	   RK 892/09/10
v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov
11. 	Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál 	   RK 893/09/10
Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010
12. 	Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 - příprava vnější průběžné 	   RK 894/09/10
evaluace	   
13. 	Projekt „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově 	   RK 895/09/10
vznikajících oborů a mezisektorových témat“ - realizace projektu a závazný příslib 
financování k Operačnímu programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa
14. 	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových 	   RK 896/09/10
organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
Karlovarským krajem
15.	Záměr nabytí nemovitostí v k. ú. Dvory a Tašovice do vlastnictví Karlovarského 	   RK 897/09/10
kraje v souvislosti s výstavbou Vědeckotechnického parku
16.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické 	   RK 898/09/10
energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“                                   
- schválení formy realizace veřejné zakázky
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek	
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek














           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
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 883/09/10

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Ing. Václavu Černému ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 11.11.2010 
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
 
2. Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2010	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 884/09/10

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 11.11.2010
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


3. Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 885/09/10

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje Ing. Zdeňku Pavlasovi ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 11.11.2010
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


4. Výkon působnosti jediného společníka Letiště Karlovy Vary s.r.o. - společný sběr energií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 886/09/10

jako jediný společník společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČ 26367858, se sídlem K Letišti 132, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Plzni v oddíle C, vložka 15872

- rozhoduje o spoluúčasti Letiště Karlovy Vary s.r.o., na společném výběrovém řízení na dodavatele energií, které bude realizovat Karlovarský kraj

- ukládá jednateli Letiště Karlovy Vary s.r.o., realizovat veškeré potřebné kroky spojené s tímto rozhodnutím

- schvaluje, že jednou z podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“ bude, že v případě nevýhodnosti celkové nabízené ceny, tj. cena vysoutěžených energií přesáhne současnou nejnižší cenu jednotlivých subjektů, elektrické energie a plynu pro Karlovarský kraj, bude tato soutěž zrušena 
Termín kontroly: únor 2011
Zodpovídá: Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana


5. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
- společný sběr energií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 887/09/10

za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s., v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

- rozhoduje o spoluúčasti Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s., na společném výběrovém řízení 
na dodavatele energií, které bude realizovat Karlovarský kraj

- ukládá Představenstvu Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s., realizovat veškeré potřebné kroky spojené s tímto rozhodnutím

- schvaluje, že jednou z podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“ bude, že v případě nevýhodnosti celkové nabízené ceny, tj. cena vysoutěžených energií přesáhne současnou nejnižší cenu jednotlivých subjektů, elektrické energie a plynu pro Karlovarský kraj, bude tato soutěž zrušena 
 
Termín kontroly: únor 2011
Zodpovídá: Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana


6. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 888/09/10
- bere na vědomí za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 
a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období 1-6/2010

- rozhoduje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 
a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o vyplacení části pohyblivé odměny za 1. pololetí 2010 pro předsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Martina Leichtera, MBA, ve výši dle předloženého návrhu 

- rozhoduje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 
a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o vyplacení části pohyblivé odměny za 1. pololetí 2010 pro místopředsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Zdeňka Brázdu ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a § 59 odst. 1 
písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů o vyplacení části pohyblivé odměny za 1. pololetí 2010 pro člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., pana Milana Poláka ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a § 59 odst. 1 
písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o vyplacení části pohyblivé odměny za 1. pololetí 2010 pro člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., pana Martina Čedíka ve výši dle předloženého návrhu

Zodpovídá:  Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva
                    Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva
                    Martin Čedík, člen představenstva
                    Milan Polák, člen představenstva             


7. Návrh na vydání Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 889/09/10

- bere na vědomí pozbytí platnosti územních plánů velkých územních celků na území Karlovarského kraje dnem nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, tj. Územní plán velkého územního celku okresu Cheb a Územní plán velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace

- souhlasí s ověřením souladu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje s Politikou územního rozvoje ČR 2008, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dle ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- souhlasí s rozhodnutím o námitkách a tato rozhodnutí odůvodňuje, v souladu s ustanovením 
§ 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, jak je uvedeno v kapitole O.c.6 odůvodnění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
- souhlasí s vydáním opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 36 odst. 4 a § 41 odst. 1 stavebního zákona 
a přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a podle § 171 a následujících zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje k vydání 

- souhlasí se způsobem zohlednění podmínek, vyplývajících ze stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR k vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na životní prostředí, 
jak je uvedeno v kapitole O.d odůvodnění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, v souladu s ustanovením § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí s uložením úkolu pořizovateli Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, zajistit následně činnosti vyplývající 
ze správního řádu a stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, včetně zveřejnění a zpřístupnění dokumentace a zveřejnění zdůvodnění, jak byly zohledněny podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly: leden 2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


8. Schválení „Studií proveditelnosti“ pro jednotlivé body výzvy Integrovaného operačního programu - Výzvy č. 08 na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ a schválení projektu 
do Výzvy č. 08 IOP vč. navrhovaných podmínek pro poskytnutí dotace a závazný příslib financování

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 890/09/10

- schvaluje předloženou „Studii proveditelnosti“ pro jednotlivé body výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“

- schvaluje předložený projekt do výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ vč. navrhovaných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 158.800.000,-- Kč a spolufinancováním projektu ve výši maximálně 15 % celkových uznatelných nákladů

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o finanční podporu na projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji“ Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit
předložený projekt do výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ vč. navrhovaných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
podání žádosti o finanční podporu na projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji“ do výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“
předfinancování projektu ve výši 158.800.000,-- Kč a spolufinancování projektu ve výši maximálně 15 % celkových uznatelných nákladů
Termín kontroly: 21.10.2010

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


9. Projekt „Česko – bavorský geopark“ 
- úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1600 
v k. ú. Čistá u Rovné 
- nájem pozemků u štoly Vysoká Jedle v Jáchymově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 891/09/10

- schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu č. 12/05 ze dne 3.10.2005 s městem Jáchymov o pronájmu pozemků p.p.č. 3203/10 o rozloze 304 m2 a st.p.č. 970 o rozloze 192 m2 v k. ú. Jáchymov 

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 12/05 ze dne 3.10.2005 s městem Jáchymov, do které budou zahrnuty výše jmenované pozemky

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
	schválit úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1600 o výměře 1524 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 76-84/2010 z původní pozemkové parcely č. 1600 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1600/3  v k. ú. Čistá u Rovné a obci Rovná, formou kupní smlouvy mezi společností U-farma spol. s r.o., se sídlem Zvonečková 200, 362 11 Jenišov, IČ 26049589 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje (jako kupující na straně druhé), za cenu 45.720,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví společnosti U-farma spol. s r.o. do vlastnictví Karlovarského kraje
	uložit řediteli Muzea Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá:	Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


10. Schválení Kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Karlovarským krajem v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 892/09/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Karlovarským krajem dle návrhu
Termín kontroly: 21.10.2010

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


11. Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Sokolov, 
ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 893/09/10

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Sokolov, 
ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010 dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010
Termín kontroly: 21.10.2010

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


12. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 - příprava vnější průběžné evaluace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 894/09/10

- souhlasí s přípravou vnější průběžné evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 
a navrženým složením Evaluační pracovní skupiny 
Termín kontroly: 11.11.2010 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


13. Projekt „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ - realizace projektu a závazný příslib financování k Operačnímu programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 895/09/10

- souhlasí 
a)	s podáním žádosti o dotaci na projekt „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů 
za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ do Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa
b)	s předfinancováním projektu ve výši 7.000.000,-- Kč a spolufinancováním projektu ve výši maximálně 15 % celkových uznatelných nákladů
c)	s partnerstvím Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. a závazným příslibem financování na realizaci projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ ve výši 7.000.000,-- Kč 
d)	s „přidruženým“ partnerstvím Karlovarského kraje v projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ 
e)	se skutečností, aby podáním žádostí o dotace a řízením projektů byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a vedoucím projektu její ředitelka Ing. Jana Michková

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem předběžné žádosti o „přidružené“ partnerství Karlovarského kraje pro projekt „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ kofinancovaný z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit 
	podání žádosti o dotaci na projekt „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů 
za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ do Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa
	předfinancování projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ ve výši 7.000.000,-- Kč a spolufinancování ve výši maximálně 15 % celkových uznatelných nákladů 

partnerství Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. a závazným příslibem financování na realizaci projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ ve výši 7.000.000,-- Kč
	„přidružené“ partnerství Karlovarského kraje v projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“
	skutečnost, aby podáním žádostí o dotace a řízením projektů byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. 

Termín kontroly: 2.12.2010

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


14. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 896/09/10

- schvaluje s účinností od 1.9.2011 zřízení oborů vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 272 žáků a 65-51-H/01 Kuchař - číšník, kombinovaná forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 102 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- schvaluje nezřídit obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov 

- schvaluje nezřídit obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- schvaluje s účinností od 1.9.2010 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy 
z 670 na 528 žáků a snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, z 519 na 272 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary 
- schvaluje zápis změny v údaji o adrese bydliště ředitelky příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, do rejstříku škol a školských zařízení

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

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení
Termín kontroly: březen 2011 

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


15. Záměr nabytí nemovitostí v k. ú. Dvory a Tašovice do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s výstavbou Vědeckotechnického parku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 897/09/10

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr nabytí následujících nemovitostí z majetku Města Karlovy Vary
-	části pozemkové parcely č. 522/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 774-081/2010 z původní pozemkové parcely č. 522/1 a označena jako její díl „a“ o výměře 7567 m2 
- 	části pozemkové parcely č. 523/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 523/2 a označena jako její díl „b“ o výměře 5559 m2
- 	části pozemkové parcely č. 525/132, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 525/132 a označena jako její díl „c“ o výměře 272 m2
- 	části pozemkové parcely č. 524, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 524 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 524/2 o výměře 482 m2
- 	pozemkové parcely č. 522/2 o výměře 387 m2
- 	pozemkové parcely č. 522/5 o výměře 3 m2
- 	pozemkové parcely č. 522/3 o výměře 4058 m2
- 	pozemkové parcely č. 522/6 o výměře 52 m2
- 	pozemkové parcely č. 522/8 o výměře 5 m2
vše v k. ú. Dvory

části pozemkové parcely č. 449, která byla oddělena geometrickým plánem č. 805-081/2010 z původní pozemkové parcely č. 449 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 449/2 o výměře 372 m2, vše v k. ú. Tašovice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr nabytí následujících nemovitostí ze správy Pozemkového fondu České republiky
- 	pozemkové parcely č. 522/4 o výměře 14 m2 
- 	pozemkové parcely č. 522/7 o výměře 4 m2
vše v k. ú. Dvory

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr nabytí následujících nemovitostí z majetku ČR – Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
- 	části pozemkové parcely č. 525/82, která byla oddělena geometrickým plánem č. 767-043/2010 z původní pozemkové parcely č. 525/82 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 525/143 o výměře 519 m2 vše v k. ú. Dvory
- schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 525/82, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 767-043/2010 z původní pozemkové parcely č. 525/82 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 525/143 o výměře 519 m2, v k. ú. Dvory, za cenu 115,-- Kč/m2/rok, tj. celkem 59.685,-- Kč/rok, na dobu určitou 8 let, formou smlouvy o nájmu pozemku, uzavřené mezi 
ČR – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje (jako pronajímatelem) a Karlovarským krajem (jako nájemcem)

Termín kontroly: 16.12.2010

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


16. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie 
a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“                                   
- schválení formy realizace veřejné zakázky
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek	
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 898/09/10

- bere na vědomí informaci o dokončení metodiky pro realizaci záměru centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu a možných variantách řešení centrálního nákupu

- schvaluje realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie 
a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“ formou zakázky otevřeného řízení dle § 21 odstavce 1 písmeno a) a § 3 odstavce 1 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“ dle návrhu                              

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami
- člen: Ing. Irena Šteflová			- náhradník: Karel Bína 
- člen: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja	- náhradník: Ing. Marek Kukučka
- člen: Bc. Miroslav Očenášek 		- náhradník: Martina Jánská

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek
- člen: Miloslav Čermák			- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč  
- člen: Josef Murčo				- náhradník: Ing. Václav Živný  
- člen: Ing. Luboš Orálek			- náhradník: Ing. Karel Jakobec 
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Václav Mleziva 
- člen: Ing. Jan Horník			- náhradník: Mgr. Bohdan Havel 
- člen: Ing. Irena Šteflová			- náhradník: Ing. Věra Tomsová
- člen: Bc. Miroslav Očenášek		- náhradník: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
- souhlasí s účastí dvou zástupců právní kanceláře Schönherr, v.o.s., na jednání komise pro hodnocení nabídek s hlasem poradním
Termín kontroly: 16.12.2010 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí




