Usnesení z 37. jednání RKK dne 23.9.2010
23.9.2010		Strana 1 (celkem 5)
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 37. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. září 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:03 do 10:36 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil (odchod 9:39 hod.), p. Čermák (příchod 8:05 hod.), Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva 
(příchod 8:04 hod.), PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:		Ing. Divišová, Ing. Kocmich, Bc. Očenášek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.9.2010		   RK 900/09/10
	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické 	   RK 901/09/10
energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“ 

- schválení zadávací dokumentace
	Rozpočtové změny								   RK 902/09/10
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Aeroklub 	   RK 903/09/10
Toužim  
	Schválení navýšení neinvestičního příspěvku a mzdového limitu příspěvkové 	   RK 904/09/10
organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému KK

Rozdělení zůstatku investičního fondu původní příspěvkové organizace Krajské 	   RK 905/09/10
muzeum Karlovarského kraje
Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace			   RK 906/09/10 
– Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Krajský dětský	   RK 907/09/10 
domov pro děti do 3 let, Aš
Schválení navýšení investičních prostředků pro příspěvkovou organizaci 		   RK 908/09/10
Sociální služby
	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		   RK 909/09/10
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace 
Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku
Poskytnutí mimořádného provozního příspěvku Integrované střední škole Cheb, 	   staženo
Obrněné brigády 6, na financování nákladů vyplývajících z BOZP
Poskytnutí finančního příspěvku Integrované střední škole technické 		   staženo
a ekonomické Sokolov, Jednoty 1620 na opravu parokondenzátního potrubí
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 	   	   RK 910/09/10
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace - Střední odborné 
učiliště Toužim, Plzeňská 330
Opatření Karlovarského kraje k řízení Cash Flow a zhodnocování dočasně 	   RK 911/09/10
volných finančních prostředků
Revokace části usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 806/09/10 Rozdělení 	   RK 912/09/10
finančních prostředků veřejné sbírky za účelem zmírnění následků škod 
způsobených povodněmi v roce 2010
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění financování projektu 	   RK 913/09/10
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 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Ing. J. Palacký – opětovný návrh mimosoudního řešení zásahu do osobnostních 	   RK 914/09/10
práv
	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nezávislý	   RK 915/09/10 
technologický dohled projektu: Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji“ 
	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Posouzení	   RK 916/09/10 vhodnosti outsourcingu ICT na KÚKK“ – vypracování studie
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup výpočetní techniky 	   RK 917/09/10
pro IS KÚ KK“

- 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
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	   RK 918/09/10
oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji 
– Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů s evid. č. D 1017/2010, 
D 807/2010, D 986/2010, D 985/2010
	Schválení globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 	   RK 919/09/10
konkurenceschopnost 2007 – 2013 vymezeného v Prioritní ose 1 
„Počáteční vzdělávání“, Oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji II.“   
	Schválení globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání 	   	   RK 920/09/10
pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 vymezeného v Prioritní ose 1 
„Počáteční vzdělávání“, Oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji II.“   

Schválení globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání 	   	   RK 921/09/10
pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 vymezeného v Prioritní ose 1 
„Počáteční vzdělávání“, Oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji II.“   
	Schválení Dohody o předčasném užívání části II. stavby Dopravního 		   RK 922/09/10
terminálu Sokolov
	Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2010 o vymezení úseků silnic II. a III. třídy,	   RK 923/09/10 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí
	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - P–lán investic, plán oprav a údržby na rok 2010  	   RK 924/09/10
– změna č. 1
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace k projektu 	   staženo
„Univerzitní kampus“ a „Záchranný kruh“
	Zpráva o průběžném plnění projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním 		   RK 925/09/10
onemocněním na území Karlovarského kraje“
Schválení zástupkyně ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením 	   RK 926/09/10
v Lubech, příspěvková organizace
Finanční příspěvek na zajištění akce Odborná konference v Ostrově 		   RK 927/09/10
(Péče o pečující a pečované)
Uložení smluvní pokuty Domovu klidného stáří Verušičky, o.p.s.			   RK 928/09/10
	Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje 	   RK 929/09/10
pro rok 2011
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	   RK 930/09/10 
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	   RK 931/09/10 
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	   RK 932/09/10
do majetku Města Aš a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Aš 
do majetku Karlovarského kraje
Zrušení části usnesení č. RK 268/03/09 ze dne 23.3.2009 + Směna nemovitostí 	   RK 933/09/10
ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví Města 
Karlovy Vary – k. ú. Olšová Vrata a Březová
Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	   RK 934/09/10
parcely č. 597/1 v k. ú. Potočiště
Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části 		   RK 935/09/10
pozemkových parcel  č. 2012/1 a p.p.č. 2013/1 v k. ú. Hranice u Aše
Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovu č.p. 70, 	   RK 936/09/10
vč. souvisejících pozemků a spoluvlastnických podílů na komunikacích 
a pozemcích p.č. 458, 463, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova
Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 734, 	   RK 937/09/10
pozemku p.č. st. 2400, vč. stavby garáže bez čp/če na pozemku p.č. st. 2400, 
vše v k. ú. Cheb - žádost p. Petra Polocha
Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – Škoda Felicia 	   RK 938/09/10
Combi, ve správě příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší 
odborná škola Cheb
Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – zemědělské kolové	   RK 939/09/10 
traktory značky Zetor a traktorový sklápěcí přívěs ve správě příspěvkové 
organizace Integrovaná střední škola Cheb
	Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi Karlovarským krajem a Českou 	   RK 940/09/10
zemědělskou univerzitou v Praze  
	Projekt „Učíme se v muzeu” – souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti 	   RK 941/09/10
o finanční podporu z OP VK
Změna platu řediteli příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu, 	   RK 942/09/10
p.o. Karlovarského kraje
	Souhlas vlastníka s kácením stromů  podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. 	   RK 943/09/10
bránících provádění stavebních prací Interaktivní galerie Karlovy Vary 
- Becherova vila dle stavebního povolení  
Zmocnění zhotovitele stavby  Thermia – Bau, a.s. k podání žádosti o kácení stromů
	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup 4 ks sanitních vozů RZP	   RK 944/09/10 
v provedení RLP a 1 ks vozu pro dopravu raněných, nemocných a rodiček 
pro příspěvkovou organizaci Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského 
kraje“ a příprava nového 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 otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		   RK 945/09/10
nemocnice a.s. – záměr pronájmu části podniku
	Projekt „Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání“ příspěvkové 	   RK 946/09/10
organizace Střední lesnická škola Žlutice

Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	   RK 947/09/10
na školní soutěže
Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	   RK 948/09/10
na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy
Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010	   RK 949/09/10
Povinnosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem 	   RK 950/09/10
vyplývající z jejich funkce ve vztahu ke zřizovateli
	Zřízení nového oboru vzdělání u příspěvkové organizace Integrovaná střední 	   RK 951/09/10
škola Cheb
	Smlouvy o vzdělávání v rámci projektů Karlovarského kraje  			   RK 952/09/10
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka software“		   RK 953/09/10
- 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
	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na kofinancování 		   RK 954/09/10
vodohospodářských akcí dotovaných z Ministerstva zemědělství ČR 
Karlovarským krajem, uzavřené mezi krajem a Vodohospodářským sdružením 
obcí západních Čech, na akci „Radošov – podchycení volných výústí“

Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí – 20. výzva	   RK 955/09/10
Dohoda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností 			   RK 956/09/10
ELEKTROWIN, a.s.
Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Regionální agrární 	   RK 957/09/10
komorou kraje Karlovy Vary
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		   RK 958/09/10
„Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji 
- inventarizační průzkumy a plány péče“
63a) 	Schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky: 		   RK 959/09/10
„Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu Rekonstrukce 
pavilonu „B“ (pravá část)“








      PaedDr. Josef Novotný v. r.				 Ing. Eva Valjentová v. r.
          	      hejtman						           ověřovatel
         Karlovarského kraje






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Evu Valjentovou
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 63 a)	Schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“

Staženo z programu:

bod č. 11	Poskytnutí mimořádného provozního příspěvku Integrované střední škole Cheb,
Obrněné brigády 6, na financování nákladů vyplývajících z BOZP
bod č. 12	Poskytnutí finančního příspěvku Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, Jednoty 1620 na opravu parokondenzátního potrubí
bod č. 28	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace k projektu „Univerzitní kampus“ a „Záchranný kruh“


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.9.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 900/09/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.9.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“                              
- schválení zadávací dokumentace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 901/09/10

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 16.12.2010 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí




3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 902/09/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 308/2010
- přesun rozpočtových prostředků  v rámci schváleného rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 22.272,-- Kč z akce č. 4331 - projekt Vědeckotechnický park 
ke krytí výdajů na přípravu nově zařazeného projektu Rozvoj konkurenceschopnosti – podprojekt Informačně-vzdělávací středisko akce č. 4138. Projekt je připravován k realizaci a financování v rámci IOP, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast intervence 3.3 - Služby v oblasti zaměstnanosti, podporovaná aktivita 3.3C - Vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek.

Rozpočtovou změnu č. 309/2010
- změna charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční v rámci rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši ± 2.920,-- Kč k zajištění financování projektu Rozvoj jazykových kompetencí a komunikačních schopností ve výuce cizích jazyků příspěvkové organizace Karlovarského kraje První české gymnázium Karlovy Vary, v rámci globálního grantu OP VK oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 310/2010
- změna charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 6.800,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na výrobu a montáž informačního plakátu o přípravě projektu Karlovarského kraje Dopravní terminál Mariánské Lázně, který je připravován k realizaci a financování v rámci  ROP NUTS II. Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 311/2010 
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 44.116.860,33 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic, p.o. na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa, realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory  3.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu.

Rozpočtovou změnu č. 312/2010
navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 27.611.117,-- Kč z titulu přijetí vratky z roku 2008 z investiční akce „Vybudování centrálního příjmu a multioborové JIP“ od Karlovarské krajské nemocnice a.s. - nemocnice Cheb

Rozpočtovou změnu č. 313/2010
- změna charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční v rámci rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši ± 27.400,-- Kč k zajištění financování projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech příspěvkové organizace Karlovarského kraje První české gymnázium Karlovy Vary, v rámci globálního grantu OP VK oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji


Rozpočtovou změnu  č. 314/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 7.000,-- Kč z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje k pokrytí výdajů za nákup pohonných hmot k zajištění realizace projektu Technická pomoc na činnosti Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

Rozpočtovou změnu č. 315/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 250.000,-- Kč 
na navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov 
pro seniory v Hranicích na opravu havarijního stavu střechy v části objektu

Rozpočtovou změnu č. 316/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši 511.308,39 Kč na základě proplacené 4. žádosti o platbu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k financování projektu Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG

Rozpočtovou změnu č. 317/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční v celkové částce ± 38.304,-- Kč.  Jedná se o změnu charakteru příspěvku z původního neinvestičního na investiční na věcné vybavení jednotky SDH Obce Děpoltovice.

Rozpočtovou změnu č. 318/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 550.000,-- 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 investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na akci „Serverová infrastruktura informačních systémů v Krajské knihovně Karlovy Vary“.

Rozpočtovou změnu č. 319/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje do Odboru správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních 
na neinvestiční:
	ve výši ± 67.126,65 Kč na úhradu výdajů spojených se smluvním zajištěním pozemků – nájemní smlouvy pro projekt Cyklostezka Ohře, akce č. 4009, realizovaného a financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
	ve výši ± 3.832,-- Kč na úhradu výdajů spojených se smluvním zajištěním pozemků – nájemní smlouvy pro projekt Cyklostezka Ohře II., akce č. 4040, připravovaného k realizaci 
a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu


Rozpočtovou změnu č. 320/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary určenou na realizaci projektu „Restaurování významných regionálních dokumentů zaměřených na balneologii“ z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č. 321/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 216.668,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny k navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb.

Rozpočtovou změnu č. 322/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  243.260,-- Kč na základě zvýšení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkových organizací Karlovarského kraje Gymnázia Cheb ve výši 202.260,-- Kč a Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb ve výši 41.000,-- Kč a následně poskytnutí neinvestičních příspěvků ve stejné výši těmto organizacím. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí zvýšených odpisů. 

Rozpočtovou změnu č. 323/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 275.495,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji panu Janu Ondekovi, bytem Riegrova 339, 273 09 Kladno 7

Rozpočtovou změnu č. 324/2010
- přesun rozpočtových prostředků a zároveň změnu charakteru rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční ve výši ± 36.000,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů 
za zpracování studie modelu pro nový projekt Krajské multimediální informační centrum, připravovaného k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 4 
- Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.1 - Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

Rozpočtovou změnu č. 325/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 1.516.093,54 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené 
na financování projektů globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 326/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 728.650,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro Západočeskou univerzitu v Plzni na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou a realizací kurzu celoživotního vzdělávání „Učitelství pro 1. stupeň základních škol pro nekvalifikované učitele Karlovarského kraje“.

Rozpočtovou změnu č. 327/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 418.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje na úhradu nákladů – činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to na zajištění lékařské služby první pomoci a ohledání zemřelých za I. pololetí roku 2010.

Rozpočtovou změnu č. 328/2010
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 39.964.551,87 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 pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012 (OP LZZ I.), 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. 329/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 30.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb k zajištění prostředků na výplatu odměn pro organizátory 18. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií České 
a Slovenské republiky konané Gymnáziem Cheb. 

Rozpočtovou změnu č. 330/2010
- zapojení příjmů ve výši 524.000,-- Kč do rozpočtu Odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje na výdaje tohoto odboru na základě uzavřených smluv za propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a obchodními společnostmi 

Rozpočtovou změnu č. 331/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 
± 13.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro Oblastní charitu Ostrov na akci 
„Péče o pečující a pečované“. 

Rozpočtovou změnu č. 332/2010
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 2.200.000,-- Kč  na výdaje spojené se zpracováním Tržiště pro controlling správy a údržby silnic Karlovarského kraje na základě dodatku č. 3 Dílčí smlouvy na údržbu, podporu provozu a spolupráci při dalším rozvoji systému nákladového účetnictví 
č. smlouvy 257/2009

Rozpočtovou změnu č. 333/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.008.000,-- Kč z vyřazených projektů akce č. 4129 - Implementace dalších projektů eGovernmentu a akce č. 4128 Technologické centrum Karlovarského kraje a spisová služba ke krytí výdajů na přípravu nově zařazeného projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích 
- akce č. 4199 a zároveň změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční 
ve výši ± 708.000,-- Kč na úhradu výdajů spojených se zpracováním studií proveditelnosti a žádostí. Projekt je připravován k realizaci a financování v rámci IOP, prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě – cíl Konvergence, oblast podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě. 

Termín kontroly: 21.10.2010

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


4. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Aeroklub Toužim  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 903/09/10

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Aeroklub Toužim ve výši  100.000,-- Kč na zajištění Mistrovství Evropy v akrobacii letadel EAC 2010 Toužim

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Aeroklubem Toužim dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy

Termín kontroly: 21.10.2010 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
5. Schválení navýšení neinvestičního příspěvku a mzdového limitu příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému KK

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 904/09/10

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku o 316.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 236.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Rozdělení zůstatku investičního fondu původní příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 905/09/10

- ukládá příspěvkové organizaci Muzeum Cheb odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele 
ve výši 1.622.901,-- Kč 

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Muzeum Cheb ve výši 240.967,-- Kč

- schvaluje dotaci do investičního fondu pro příspěvkové organizace:
	Muzeum Karlovy Vary ve výši 540.967,-- Kč
	Muzeum Sokolov ve výši 540.967,-- Kč

Muzeum Cheb ve výši 300.000,-- Kč

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace – Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 906/09/10

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary ve výši 300.000,-- Kč na vybudování zpevněné manipulační plochy

Zodpovídá: Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka příspěvkové organizace                   


8. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti 
do 3 let, Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 907/09/10

- schvaluje použití investičního fondu ve výši 435.319,-- Kč příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Aš na dofinancování akce „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš“ 

Zodpovídá: Bc. Marta Heppnerová, pověřený zástupce ředitele příspěvkové organizace


9. Schválení navýšení investičních prostředků pro příspěvkovou organizaci Sociální služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 908/09/10

- schvaluje navýšení investičních prostředků o 3.250.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Sociální služby na investiční akci: „Sociální služby p.o. Kynšperk nad Ohří – celková rekonstrukce kotelny“  

Zodpovídá: Mgr. Jiří Hrubý, ředitel příspěvkové organizace


10. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 909/09/10

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 267.896,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku 

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 267.896,-- Kč příspěvkové organizace Domov 
se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku na nákup vnějšího kamerového systému 

Zodpovídá: JUDr. Zuzana Blažková, ředitelka příspěvkové organizace


11. Poskytnutí mimořádného provozního příspěvku Integrované střední škole Cheb, Obrněné brigády 6, na financování nákladů vyplývajících z BOZP

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


12. Poskytnutí finančního příspěvku Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, Jednoty 1620 na opravu parokondenzátního potrubí

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


13. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace - Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 910/09/10

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 490.249,22 Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Toužim

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Toužim 
k financování oprav sociálního zařízení v budově školy ve výši 490.249,22 Kč
Zodpovídá: Ing. Richard Nykodym, ředitel příspěvkové organizace


14. Opatření Karlovarského kraje k řízení Cash Flow a zhodnocování dočasně volných finančních prostředků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 911/09/10

- bere na vědomí opatření Karlovarského kraje k řízení Cash Flow 

- schvaluje alokaci dočasně volných finančních prostředků prostřednictvím
	J&T banky

ČSOB a.s.
	jiného bankovního ústavu vzešlého z poptávkového řízení


- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vybraným subjektem na zhodnocování dočasně volných finančních prostředků

- pověřuje Mgr. Martina Havla, náměstka hejtmana, podpisem smlouvy s vybraným subjektem 
na zhodnocování dočasně volných finančních prostředků

- pověřuje vedoucí ekonomického odboru realizací alokace dočasně volných finančních prostředků 
Termín kontroly: květen 2011
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

15. Revokace části usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 806/09/10 Rozdělení finančních prostředků veřejné sbírky za účelem zmírnění následků škod způsobených povodněmi v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 912/09/10

- revokuje část usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 806/09/10

Původní znění: 
- schvaluje, že rozdělení finančních prostředků veřejné sbírky získaných k datu 5. září 2010, zajistí v postižené oblasti přímo na místě pan Miloslav Čermák, náměstek hejtmana, a to formou daru občanům postiženým povodněmi, nejvýše však do částky 100 tisíc Kč v jednotlivých případech

Nové znění: 
- schvaluje, že rozdělení finančních prostředků veřejné sbírky získaných k datu 5. září 2010, zajistí v postižené oblasti přímo na místě pan Miloslav Čermák, náměstek hejtmana, a to formou daru subjektům postiženým povodněmi, nejvýše však do částky 100 tisíc Kč v jednotlivých případech

Ostatní části usnesení zůstávají v platnosti.
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru




16. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění financování projektu 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 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 913/09/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zajištění financování projektu Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění financování projektu Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen:  Ing. Petr Klíček 		             - náhradník: Olga Poláková
- člen:  Ing. Irena Šteflová   		- náhradník: Ing. Vlastimil Spiegl
- člen:  Ing. Stanislava Žáková		- náhradník: Ing. Jiří Svoboda

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Martin Havel 		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Miloslav Čermák		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Jakub Pánik			- náhradník: Hana Hozmanová
- člen: Ing. Jan Bureš			- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Ing. Josef Malý			- náhradník: Jana Křížová
- člen: Ing. Dagmar Divišová		- náhradník: Ing. Stanislava Žáková
Termín kontroly: únor 2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


17. Ing. J. Palacký – opětovný návrh mimosoudního řešení zásahu do osobnostních práv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 914/09/10

- schvaluje zamítnutí opětovného návrhu mimosoudního vyřešení zásahu do osobnostních práv 
Ing. Josefa Palackého a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění

Termín kontroly: 25.11.2010

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního


18. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nezávislý technologický dohled projektu: Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 915/09/10

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na poskytovatele služeb „Nezávislý technologický dohled projektu: „Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji“, v rámci optimalizace nákladů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Invita s.r.o., Karlovarská 38, 350 02 Cheb, IČ 26349370, s nabídkovou cenou 2.268.000,-- Kč včetně DPH. 

- pověřuje Mgr. Martina Havla, náměstka hejtmana, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže 
Invita s.r.o., Karlovarská 38, 350 02 Cheb, IČ 26349370, s nabídkovou cenou 2.268.000,-- Kč včetně DPH 
     
Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá: Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmana 


19. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Posouzení vhodnosti outsourcingu ICT na KÚKK“ – vypracování studie

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 916/09/10

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele studie „Posouzení vhodnosti outsourcingu ICT 
na KÚKK“, v rámci optimalizace nákladů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ITData Processing s.r.o., se sídlem Polní 92, Brno, IČ 28295803, 
s nabídkovou cenou 1.680.000,-- Kč včetně DPH. 

- pověřuje Mgr. Martina Havla, náměstka hejtmana, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže 
ITData Processing s.r.o., se sídlem Polní 92, Brno, IČ 28295803, s nabídkovou cenou 1.680.000,-- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá: Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmana 


20. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup výpočetní techniky pro IS KÚ KK“
- 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 917/09/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Nákup výpočetní techniky pro IS KÚ KK“

- 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 „Nákup výpočetní techniky pro IS KÚ KK“


- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Bc. Bedřich Kořínek			- náhradník: Ing. Michaela Korandová
- člen: Ing. Ivan Kocmich			- náhradník: Ing. Petr Kulda 
- člen: Ing. Irena Šteflová			- náhradník: Ing. Vlastimil Spiegl

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč			- náhradník: Ing. Josef Malý
- člen: Mgr. Jaroslav Borka			- náhradník: Josef Murčo
- člen: Mgr. Martin Havel			- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: Ing. Ivan Kocmich			- náhradník: Ing. Petr Kulda

Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


21. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů s evid. č. D 1017/2010, D 807/2010, D 986/2010, D 985/2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 918/09/10

- schvaluje Dodatky č. 1, kterými se upravují Smlouvy o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci grantu:
Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice s evid. č. D1017/2010
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary s evid. č. D807/2010
Soukromá obchodní akademie Sokolov s.r.o. s evid. č. D986/2010
Business Link, s.r.o. s evid. č. D985/2010

- schvaluje uzavření Dodatků č. 1, kterými se upravují Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci grantu: 
Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice s evid. č. D1017/2010
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary s evid. č. D807/2010
Soukromá obchodní akademie Sokolov s.r.o. s evid. č. D986/2010
Business Link, s.r.o. s evid. č. D985/2010

Termín kontroly: 25.11.2010

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


22. Schválení globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 vymezeného v Prioritní ose 1 „Počáteční vzdělávání“, Oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II.“   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 919/09/10

- schvaluje předložený dokument „Globální grant Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ dle návrhu

- schvaluje návrh rozpočtu uvedeného globálního grantu Karlovarského kraje

- schvaluje záměr kraje podat žádost o dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, oblast podpory 1.1

- ukládá odboru investic a grantových schémat předložit žádost globálního grantu v rámci vyhlášené výzvy Zprostředkujícím subjektům – krajům

- souhlasí se zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: 16.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

23. Schválení globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 vymezeného v Prioritní ose 1 „Počáteční vzdělávání“, Oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Karlovarském kraji II.“   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 920/09/10

- schvaluje předložený dokument „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ dle návrhu

- schvaluje návrh rozpočtu uvedeného globálního grantu Karlovarského kraje

- schvaluje záměr kraje podat žádost o dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, oblast podpory 1.2

- ukládá odboru investic a grantových schémat předložit žádost globálního grantu v rámci vyhlášené výzvy Zprostředkujícím subjektům – krajům

- souhlasí se zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury prostřednictvím odboru investic a grantových schémat
Termín kontroly: 16.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


24. Schválení globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 vymezeného v Prioritní ose 1 „Počáteční vzdělávání“, Oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II.“   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 921/09/10

- schvaluje předložený dokument „Globální grant Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ dle návrhu

- schvaluje návrh rozpočtu uvedeného globálního grantu Karlovarského kraje
schvaluje záměr kraje podat žádost o dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, oblast podpory 1.3

- ukládá odboru investic a grantových schémat předložit žádost globálního grantu v rámci vyhlášené výzvy Zprostředkujícím subjektům – krajům

- souhlasí se zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury prostřednictvím odboru investic a grantových schémat
Termín kontroly: 16.12.2010 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


25. Schválení Dohody o předčasném užívání části II. stavby Dopravního terminálu Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 922/09/10

- schvaluje Dohodu o předčasném užívání části II. stavby Dopravního terminálu Sokolov dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dohody o předčasném užívání části II. stavby Dopravního terminálu Sokolov

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 


26. Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2010 o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých 
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 923/09/10

- schvaluje Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2010, o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

- ukládá PhDr. Mgr. Vratislavu Smolejovi, vedoucímu Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje, zveřejnit Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2010 ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje
Termín kontroly: 11.11.2010

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 




27. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - P–lán investic, plán oprav a údržby na rok 2010 – změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 924/09/10

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Změnu č. 1 Plánu investic a plánu oprav a údržby společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na rok 2010 
dle předloženého návrhu 
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
		

28. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace k projektu „Univerzitní kampus“ a „Záchranný kruh“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


29. Zpráva o průběžném plnění projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 925/09/10

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ ke dni 30.6.2010 

Termín kontroly: září 2011

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


30. Schválení zástupkyně ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 926/09/10

- schvaluje s účinností od 1.10.2010 Věru Josefiovou jako zástupkyni ředitelky Domova pro osoby 
se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace
Termín kontroly: 25.11.2010
Zodpovídá: Mgr. Radka Müllerová, ředitelka příspěvkové organizace


31. Finanční příspěvek na zajištění akce Odborná konference v Ostrově (Péče o pečující 
a pečované)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 927/09/10

- schvaluje poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Ostrov na podporu akce Odborná konference 
(péče o pečující a pečované) ve výši 13.000,-- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku  
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


32. Uložení smluvní pokuty Domovu klidného stáří Verušičky, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 928/09/10

- ukládá v souladu s čl. VI odst. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací ev. č. D1141/2008 Domovu klidného stáří Verušičky, o.p.s. za jednorázové porušení nepeněžité povinnosti ze smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč

Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


33. Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 929/09/10

- bere na vědomí níže uvedené termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2011

měsíc			RADA		   ZASTUPITELSTVO
LEDEN			  3.,  24.		-
ÚNOR		  	  7.,  21.		17.
BŘEZEN		 	  7.,  21.		-
DUBEN		   	  4.,  18.		21.
KVĚTEN			  2.,  16.		-
ČERVEN	 	  	  6.,  20.		16.
ČERVENEC	  	 11., 25.		-
SRPEN			  8.			-
ZÁŘÍ		  	  5.,  19.		15.
ŘÍJEN		  	  3.,  17.		-
LISTOPAD		  7.,  21.		-
PROSINEC	  	   5., 19.		 8.

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


34. 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 930/09/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 2657 v k. ú. Luby I., silnice č. II/212 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 887-22/2009 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. 6628/1 v k. ú. Kraslice, silnice 
č. III/21012 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1936-1/2010 
ze dne 18.2.2010 (umístění inženýrských sítí – NTL plynovod), 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. 883/2 v k. ú. Boží Dar, silnice 
č. III/2196 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu  č. 631-19/2010 ze dne 9.4.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel 1 kV), 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. 575 v k. ú. Korunní, silnice č. III/1987 ve prospěch Ing. Milana Hrachoviny dle geometrického plánu č. 97-35/2010 ze dne 8.7.2010 (umístění inženýrských sítí – vodovodní přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 656/1 v k. ú. Jimlíkov, silnice č. III/2224 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu  č. 97-1060/2010 ze dne 7.5.2010 (umístění inženýrských sítí – vedení 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. 2688/2 v k. ú. Cheb, silnice č. III/2148 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 3500-545/2006 
ze dne 5.2.2007 (umístění inženýrských sítí – rekonstrukce vodovodních řadů), 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. 836/3 v k. ú. Javorná u Toužimi, silnice č. III/1794 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 126-15/2010 ze dne 19.3.2010 (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: 2.12.2010

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


35. 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 931/09/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 353/4 v k. ú. Výhledy, silnice 
č. III/21315 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 150-305/07 
ze dne 13.12.2007 (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. 736 v k. ú. Květná u Krajkové, silnice 
č. III/21219 ve prospěch společnosti Tip Projekt s.r.o., dle geometrického plánu č. 73-6435/2010 
ze dne 28.5.2010 (umístění inženýrských sítí – přípojka VN), 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. 781/1 v k. ú. Stružná, silnice č. III/0626 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 263-9/2010 ze dne 5.3.2010 (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: 2.12.2010

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


36. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Aš a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Aš do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 932/09/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 3571/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2852-121/07 z původní pozemkové parcely č. 3571/1 a označeny jako její díl „l“ o výměře 3 m2, díl „g2“ o výměře 20 m2, díl „e“ o výměře 9 m2, díl „s“ o výměře 1 m2, díl „b“ o výměře 21 m2, díl „x“ o výměře 64 m2, díl „h“ o výměře 92 m2, díl „f“ o výměře 138 m2, díl „k“ 
o výměře 206 m2, díl „u2“ o výměře 26 m2, díl „x1“ o výměře 14 m2, díl „s1“ o výměře 74 m2, díl „y“ 
o výměře 21 m2 a část označenou novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4028 o výměře 109 m2 a části pozemkové parcely č. 3571/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2894-243/07 z původní pozemkové parcely č. 3571/1 a označeny jako její díl „v“ o výměře 2 m2, díl „u“ o výměře 
1 m2, díl „o“ o výměře 65 m2, díl „f“ o výměře 11 m2, díl „m“ o výměře 16 m2, díl „b“ o výměře 16 m2 
a část označenou novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3571/26 o výměře 80 m2, vše 
v k. ú. a obci Aš formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Aš, se sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 25.10.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Města Aš 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod nemovitostí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 3470/46, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2852-121/07 z původní pozemkové parcely č. 3470/46 a označena jako její díl „w2“ o výměře 165 m2, části pozemkové parcely č. 390/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 390/3 a označena jako její díl „r2“ o výměře 67 m2, části pozemkové parcely č. 259/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 259/1 a označena jako její díl „q2“ o výměře 
10 m2, části pozemkové parcely č. 390/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 390/2 a označena jako její díl „n2“ o výměře 19 m2, části pozemkové parcely 
č. 390/4, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 390/4 
a označena jako její díl „x2“ o výměře 227 m2, části pozemkové parcely č. 380/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 380/2 a označena jako její díl „w1“ 
o výměře 43 m2, části pozemkové parcely č. 3592/4, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3592/4 a označena jako její díl „p1“ o výměře 172 m2, části pozemkové parcely č. 380/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely 
č. 380/1 a označena jako její díl „q1“ o výměře 165 m2, části pozemkové parcely č. 3470/45, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3470/45 a označena jako její díl „t“ o výměře 7 m2, části pozemkové parcely č. 3470/15, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3470/15 a označena jako její díl „c1+z2“ o výměře 29 m2 a částí pozemkové parcely č. 3470/40, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2894-243/07 z původní pozemkové parcely č. 3470/40 a označeny jako její díl „z“ o výměře 7 m2, díl „y“ o výměře 16 m2 a díl „d“ o výměře 15 m2 a části pozemkové parcely č. 3470/41, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3470/41 a označena jako její díl „x“ o výměře 25 m2, vše v k. ú. a obci Aš formou darovací smlouvy mezi Městem Aš, se sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš, 
IČ 00253901, zastoupeným Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města (jako dárce na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Aš 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: 16.12.2010

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


37. Zrušení části usnesení č. RK 268/03/09 ze dne 23.3.2009 + Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví Města Karlovy Vary – k. ú. Olšová Vrata 
a Březová

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 933/09/10

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. RK 268/03/09 ze dne 23.3.2009 ve znění: 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 411/1 o výměře cca 45 m2, č. 453/2 o výměře cca 500 m2, č. 457 o výměře cca 277 m2, č. 459 
o výměře cca 180 m2, č. 464 o výměře cca 21 m2, č. 491/1 o výměře cca 661 m2, č. 510 o výměře 
cca 500 m2, č. 513 o výměře cca 40 m2, č. 587/1 o výměře cca 3 m2, č. 588/1 o výměře cca 5 m2, č. 588/2 o výměře cca 74 m2 a č. 591 o výměře cca 302 m2, vše v k. ú. Olšová Vrata, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Městem Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ 361 20, IČ 00254657, zastoupeným primátorem města Ing. Wernerem Hauptmannem (jako budoucí prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy pro oceňování majetku dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a dle platné prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR podle stavu ke dni vypracování znaleckého posudku, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 180 dnů od okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby „Dopravní napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary a budoucí komunikace R6“ 
dle skutečného provedení uvedené stavby a dle geometrického plánu, který bude za tímto účelem zpracován.

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

Zbývající část usnesení č. RK 268/03/09 ze dne 23.3.2009 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke zrušení dále uvedenou část usnesení  
č. ZK 85/04/09 ze dne 16.4.2009 ve znění: 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 411/1 o výměře cca 45 m2, č. 453/2 o výměře 
cca 500 m2, č. 457 o výměře cca 277 m2, č. 459 o výměře cca 180 m2, č. 464 o výměře cca 21 m2, 
č. 491/1 o výměře cca 661 m2, č. 510 o výměře cca 500 m2, č. 513 o výměře cca 40 m2, č. 587/1 o výměře cca 3 m2, č. 588/1 o výměře cca 5 m2, č. 588/2 o výměře cca 74 m2 a č. 591 o výměře cca 302 m2, 
vše v k. ú. Olšová Vrata, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Městem Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ 361 20, IČ 00254657, zastoupeným primátorem města 
Ing. Wernerem Hauptmannem (jako budoucí prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy 
pro oceňování majetku dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a dle platné prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR podle stavu ke dni vypracování znaleckého posudku, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 180 dnů od okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby „Dopravní napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary a budoucí komunikace R6“ dle skutečného provedení uvedené stavby a dle geometrického plánu, který bude za tímto účelem zpracován.

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Zbývající část usnesení č. ZK 85/04/09 ze dne 16.4.2009 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kraj na straně jedné), a Městem Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ 360 21, IČ 00254657 (jako město na straně druhé), jejímž předmětem plnění je závazek budoucí směny nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 
(tj. části pozemků p. č. 407/2, č.465/4 v k. ú. Olšová Vrata, v rozsahu záborového elaborátu č. 295/2008        a geometrických plánů č. 772-91009/2009 a č. 755-134/2009), a částí pozemků, které hodlá Karlovarský kraj získat do svého vlastnictví (tj. části pozemků p. č. 507, č. 465/1, č. 466 a č. 509 v k. ú. Olšová Vrata, v rozsahu záborového elaborátu č. 295/2008 a částí pozemků p.č. 566/1, č. 566/2, č. 567 a č. 854 v k. ú. Olšová Vrata, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 768-255/2009, označených jako pozemky  
p.č. 566/1, č. 566/2, č. 566/4, č. 567 a č. 854) s nemovitostmi ve vlastnictví Města Karlovy Vary 
(tj. pozemků p. č. 404/2 a č. 453/3 a částí pozemků  p.č. 459, č. 491/1, č. 510, č. 513, č. 587/1, č. 588/1, 
č. 588/2,  č. 591, č. 592/3, č. 578/3, č. 252, č. 249, č. 253, č. 587/3,  č. 585, č. 579/3, č. 248/1 
a  č. 572 v k. ú. Olšová Vrata,  v rozsahu záborového elaborátu č. 295/2008 a geometrických plánů 
č. 772-91009/2009 a č. 755-134/2009 a části pozemku p.č. 12 v k. ú. Březová v rozsahu záborového plánu stavby „Statické zajištění vozovky na silnici III/2087 v km 5,370-5,437“), za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do 25.10.2010, nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit znění smlouvy o budoucí směnné smlouvě, 
dle návrhu
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí směnné smlouvě a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 16.12.2010

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


38. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 597/1 v k. ú. Potočiště

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 934/09/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 597/1 o výměře 64 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 94-357/2010 z původní pozemkové parcely č. 597/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 597/11 v k. ú. Potočiště a obci Odrava formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností KARTARENA s.r.o., 
se sídlem Velká Hleďsebe č.p. 388, PSČ 354 71, IČ 27193993, zastoupenou panem Milošem Pokorným, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za cenu 19.200,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto parcelu na své úřední desce, tj. do 25.10.2010 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti KARTARENA s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

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

Termín kontroly: 16.12.2010

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


39. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel  
č. 2012/1 a p.p.č. 2013/1 v k. ú. Hranice u Aše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 935/09/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 2013/1 oddělenou geometrickým plánem č. 871-6181/2009 a označenou novým parcelním číslem jako  p.p.č. 2013/5 
o výměře 695 m2 v k. ú. Hranice u Aše, v obci Hranice, okres Cheb formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací 
(jako prodávající straně jedné), a panem Miroslavem Siegertem, bytem Krásňany 684, Hranice 
(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 55.600,-- Kč + 950,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.900,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,-- Kč za správní poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 60.950,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto nemovitost na své úřední desce, tj. do 25.10.2010, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví  Miroslava Siegerta

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely 2012/1 oddělenou geometrickým plánem č. 871-6181/2009 a označenou novým parcelním číslem jako 2012/10 o výměře 1234 m2  
v  k. ú. Hranice u Aše, v obci Hranice, okres Cheb formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné), a panem Františkem Marešem, bytem Krásňany 695, Hranice (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 98.720,-- Kč + 950,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.900,-- Kč 
za vyhotovení geometrického plánu  + 500,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, 
tj. celkem 104.070,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto nemovitost na své úřední desce, tj. do 25.10.2010, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví  Františka Mareše 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Domova pro seniory v Hranicích, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 11.11.2010

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


40. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovu č.p. 70, 
vč. souvisejících pozemků a spoluvlastnických podílů na komunikacích a pozemcích p.č. 458, 463, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 936/09/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat budovu č.p. 70 na pozemku p.č. st.93/2, budovu 
bez čp/če na pozemku p.č. st. 93/4, pozemek p.č. st. 93/2 o výměře 3775 m2, pozemek p.č. st. 93/4 
o výměře 884 m2, pozemek p.č. 456 o výměře 3109 m2, včetně ideálního spoluvlastnického podílu 
o velikosti 25/10000 na pozemku p.č. 458 o výměře 10094 m2 a včetně ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 25/10000 na pozemku p.č. 463 o výměře 6527 m2, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova

Termín kontroly: 16.12.2010

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


41. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 734, pozemku 
p.č. st. 2400, vč. stavby garáže bez čp/če na pozemku p.č. st. 2400, vše v k. ú. Cheb - žádost p. Petra Polocha

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 937/09/10

- schvaluje zamítnutí žádosti pana Petra Polocha, bytem Svatopluka Čecha 7, 350 02 Cheb, 
o odkoupení části pozemku p.č. 734 o výměře cca 2500 m2, pozemku p.č. st. 2400, vč. stavby garáže 
bez čp/če na pozemku p.č. st. 2400, vše v k. ú. Cheb

Termín kontroly: 16.12.2010

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

42. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – Škoda Felicia Combi, ve správě příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 938/09/10

- schvaluje prodej movitého majetku, a to 1 ks osobního automobilu Škoda Felicia Combi, 
RZ CHH 04-64 formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou Cheb, příspěvkovou organizací, jako prodávajícím na jedné straně,
a fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění - Michaela Sládková – Autobazar 
U Palce, Velká Hleďsebe, jako kupujícím na straně druhé, za cenu 11.520,-- Kč

- souhlasí s tím, že finanční prostředky ve výši 11.520,-- Kč, získané prodejem osobního automobilu, zůstanou příspěvkové organizaci

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Mgr. Zdeňku Hrkalovi, uzavřít s paní Michaelou Sládkovou kupní smlouvu 

Termín kontroly: 2.12.2010

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


43. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – zemědělské kolové traktory značky Zetor a traktorový sklápěcí přívěs ve správě příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 939/09/10

- schvaluje prodej movitého majetku – 1 ks zemědělského kolového traktoru značky ZETOR 5211, 
2 ks zemědělského kolového traktoru značky ZETOR 7745, 1 ks zemědělského kolového traktoru značky ZETOR 7011, 1 ks sklápěcího traktorového přívěsu značky STS MV2-028, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou Cheb, příspěvkovou organizací jako prodávajícím na jedné straně a fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského listu Milanem Dubjakem, s místem podnikání Přátelství 2049/8, 350 02 Cheb, jako kupujícím na straně druhé, 
za celkovou cenu 194.804,-- Kč, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje 
do majetku třetí osoby

- schvaluje účelové využití finančních prostředků z prodeje ve výši 194 804,-- Kč na financování nákladů souvisejících s BOZP Integrované střední školy Cheb

- ukládá řediteli příspěvkové organizace PhDr. Miroslavu Liškovi, uzavřít s Milanem Dubjakem kupní smlouvu 

Termín kontroly: 2.12.2010

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


44. Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi Karlovarským krajem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 940/09/10
- souhlasí s umístěním pobočky České zemědělské univerzity v Praze v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje s tím, že výuka vysoké školy neomezí výkon agend krajského úřadu

- schvaluje pronájem prostor krajského úřadu pro účely výuky studentů vysoké školy s maximální výší nájemného 150.000,-- Kč bez DPH ročně včetně služeb 

- schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Karlovarským krajem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze na zimní semestr akademického roku 2010/2011 s výší nájemného 75.000,-- Kč 
bez DPH dle návrhu
Termín kontroly: 11.11.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


45. Projekt „Učíme se v muzeu” – souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 941/09/10

- souhlasí s podáním projektu „Učíme se v muzeu“ do Operačního programu Vzdělání 
pro konkurenceschopnost 

- pověřuje Ing. Lenku Zubačovou, ředitelku Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu „Učíme se v muzeu” podávaného 
do  Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem přílohy č. 6a žádosti: Souhlasu zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost
Termín kontroly: 16.12.2010

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


46. Změna platu řediteli příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu, p.o. Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 942/09/10

- stanovuje novou výši platu řediteli příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu, p.o. Karlovarského kraje Mgr. Marcelu Fišerovi s účinností od 1.10.2010

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené se schváleným usnesením
Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


47. Souhlas vlastníka s kácením stromů  podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. bránících provádění stavebních prací Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila dle stavebního povolení. Zmocnění zhotovitele stavby  Thermia – Bau, a.s. k podání žádosti o kácení stromů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 943/09/10

- souhlasí s kácením stromů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. bránících provádění stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila dle pravomocného stavebního povolení na základě dendrologického průzkumu a soupisu dřevin ke kácení

- souhlasí se zmocněním firmy Thermia-Bau a.s. jako zhotovitele stavby k podání žádosti o kácení stromů na pozemku stavby dle návrhu
 
Termín kontroly: 16.12.2010

Zodpovídá:	Ing. Martin Pospíšil Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu                		
                   	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu, p.o.      

                
48. Zrušení 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“ a příprava nového 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 otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 944/09/10

- schvaluje zrušení 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 přepravu raněných, nemocných a rodiček 
pro příspěvkovou organizaci Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“, jenž bylo schváleno usnesením č. RK 647/06/10  dne 24.6.2010

- 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“

- 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: Ing. Vlastimil Spiegl		- náhradník: Karel Bína 

Termín kontroly: únor 2011

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


49. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – záměr pronájmu části podniku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 945/09/10

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ 26365804, se sídlem 
Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- rozhoduje o záměru pronajmout část podniku Karlovarská krajská nemocnice a.s., a to nemocnici Sokolov, společnosti NEMOS Sokolov, s.r.o. – členovi skupiny NEMOS PLUS s.r.o., a to ke dni 1.1.2011

ukládá předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., MUDr. Václavu Larvovi, předložit jedinému akcionáři společnosti Karlovarské krajské nemocnice a.s. návrh nájemní smlouvy zpracovaný na základě schváleného Memoranda o podmínkách pronájmu části podniku Karlovarské krajské nemocnice a.s. uzavřeného mezi Karlovarským krajem, Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 
a NEMOS PLUS s.r.o., v termínu do 30.10.2010. Návrh nájemní smlouvy bude připraven a projednán dle následujícího harmonogramu:
  29.9.2010	Nemos Plus s.r.o. předloží návrh nájemní smlouvy OZ KÚKK
  8.10.2010	Vypořádání připomínek právníků KÚ a Nemos Plus s.r.o.
11.10.2010	Porada vedení Karlovarského kraje
18.10.2010	Koaliční klub 
21.10.2010	Rada kraje jako jediný akcionář KKN a.s. – schválení smlouvy

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

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře  

- bere na vědomí připomínky k Memorandu o podmínkách podnájmu části podniku Karlovarské krajské nemocnice a.s., předložené Mgr. Jaroslavem Borkou
Termín kontroly: březen 2011
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva KKN a.s.



50. Projekt „Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání“ příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 946/09/10

- bere na vědomí projektový záměr „Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání“ příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice v rámci 3. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Josefa Svobodu, ředitele příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice, vedoucím projektu „Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání“ byla příspěvková organizace Střední lesnická škola Žlutice

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání“ 
ve výši cca 2.500.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 21.10.2010  
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


51. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 947/09/10

- zrušuje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem č. PR 03/2003 schválené usnesením Rady Karlovarského kraje 
č. RK 185/04/03 ze dne 10.4.2003

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže 
dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit schválená pravidla 
na webových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


52. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 948/09/10

- zrušuje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy, schválené usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 909/09/09 ze dne 3.9.2009

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit schválená pravidla 
na webových stránkách Karlovarského kraje
Termín kontroly: 21.10.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


53. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 949/09/10

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy v celkové výši 86.303,-- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 25.11.2010
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže	 a tělovýchovy


54. Povinnosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem vyplývající z jejich funkce ve vztahu ke zřizovateli

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 950/09/10

- schvaluje Povinnosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem, vyplývající z jejich funkce ve vztahu ke zřizovateli dle návrhu

- ukládá věcně příslušným odborům krajského úřadu prokazatelně seznámit ředitele příspěvkových organizací se schváleným dokumentem

Termín kontroly: 11.11.2010 

Zodpovídají: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy  
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Martin Pospíšil Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu
Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje                
                      

55. Zřízení nového oboru vzdělání u příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 951/09/10

- schvaluje s účinností od 1.9.2011 zřízení oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- 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 podpisem žádosti zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 11.11.2010 

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

56. Smlouvy o vzdělávání v rámci projektů Karlovarského kraje  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 952/09/10

- schvaluje vzorové znění smlouvy o vzdělávání pedagogických pracovníků mezi Karlovarským krajem na straně jedné a právnickými osobami vykonávajícími činnost základních a středních škol v Karlovarském kraji na straně druhé v rámci projektů Karlovarského kraje s názvem Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Inovace školského portálu Karlovarského kraje dle návrhu  

- svěřuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 4, ve spojení s ustanovením § 59 odst. 3 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi Karlovarského kraje rozhodování o uzavírání uvedených smluv o vzdělávání s jednotlivými smluvními stranami, a to za podmínek obecně definovaných ve vzorovém znění smlouvy 
Termín kontroly: 25.11.2010

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





57. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka software“
- 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 953/09/10

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

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

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

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

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek a hodnocení kvalifikace:
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: Ing. Jiří Kotek
- člen: Mgr. Martin Havel		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Josef Murčo			- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: Ing. Jan Zborník			- náhradník: Ing. Jan Bureš
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Vlastimil Spiegl		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Ivan Kocmich		- náhradník: Ing. Petr Kulda
Termín kontroly: 25.11.2010

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


58. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na kofinancování vodohospodářských akcí dotovaných z Ministerstva zemědělství ČR Karlovarským krajem, uzavřené mezi krajem 
a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, na akci „Radošov – podchycení volných výústí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 954/09/10

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem 
a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech na akci „Radošov – podchycení volných výústí“ dle návrhu

Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

59. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí – 20. výzva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 955/09/10

- souhlasí s  ohodnocením žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí, podaných v rámci 20. výzvy dle návrhu 
 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


60. Dohoda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností ELEKTROWIN, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 956/09/10

- schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností ELEKTROWIN, a.s. ve znění dle návrhu
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


61. Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Regionální agrární komorou kraje Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 957/09/10

- schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Regionální agrární komorou kraje Karlovy Vary ve znění dle návrhu
Termín kontroly: 16.12.2010
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


62. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Implementace a péče 
o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji - inventarizační průzkumy a plány péče“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 958/09/10

- schvaluje vyloučení uchazeče 23/08 ZO ČSOP Kladská, Goethovo náměstí 11, 353 01 Mariánské Lázně z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – inventarizační průzkumy a plány péče“ z důvodu nepředložení nabídky 
dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – inventarizační průzkumy a plány péče“. Jako nejvýhodnější byly vyhodnoceny nabídky uchazeče Centrum humanitní a environmentální vzdělanosti, Botanická 13/26, 
181 00 Praha 8, s nabídkovými cenami pro jednotlivé části veřejné zakázky, uvedenými ve Zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Centrum humanitní a environmentální vzdělanosti, Botanická 13/26, 181 00 Praha 8, s nabídkovými cenami 
pro jednotlivé části veřejné zakázky, uvedenými ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek
  
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Centrum humanitní a environmentální vzdělanosti, Botanická 13/26, 181 00 Praha 8, s nabídkovými cenami pro jednotlivé části veřejné zakázky, uvedenými ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 16.12.2010

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


63a) Schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 959/09/10

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Sdružení nemocnice v Chebu společností: HOCHTIEF CZ a.s., divize Čechy o.z., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, ALGON a.s. se sídlem Čsl. armády 19, Hostivice, 253 01, THERMIA-BAU, a.s. se sídlem Karlovy Vary – Tašovice, Česká čp. 1, 360 18,   
s nabídkovou cenou 120.296.277,-- Kč včetně DPH 

- schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Sdružení nemocnice v Chebu společností: HOCHTIEF CZ a.s., divize Čechy o.z., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5,  ALGON a.s. se sídlem Čsl. armády 19, Hostivice, 253 01, THERMIA-BAU, a.s. se sídlem Karlovy Vary – Tašovice, Česká čp. 1, 360 18, s nabídkovou cenou 120.296.277,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Sdružení nemocnice v Chebu společností: HOCHTIEF CZ a.s., divize Čechy o.z., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, ALGON a.s. se sídlem Čsl. armády 19, Hostivice, 253 01, THERMIA-BAU, a.s. se sídlem Karlovy Vary – Tašovice, Česká čp. 1, 360 18, s nabídkovou cenou 120.296.277,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem smlouvy o dílo

Termín kontroly: 2.12.2010

Zodpovídá: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.






