Usnesení ze 44. jednání RKK dne 2.12.2010
2.12.2010		Strana 1 (celkem 10)
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

ze 44. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 2. prosince 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:11 do 09:48 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, 
PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.12.2010		   RK 1259/12/10

   2. 	Rozpočtové změny								   RK 1260/12/10
  3.	Zrušení fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji		   RK 1261/12/10
  4.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		   RK 1262/12/10
„Nákup výpočetní techniky pro projekty Aplikace CAF a eGON“
   5.	Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní umělecká 	   RK 1263/12/10
	škola Bečov nad Teplou
  6.	Schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky:		   staženo
„Územní studie horských oblastí“	
   7.	Prominutí pohledávky za povinným CTJ, a.s.					    RK 1264/12/10 
	8.	Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní 	    RK 1265/12/10
		obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010 – 4. změna
   9.	Schválení smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících 	    RK 1266/12/10
	s realizací stavby „R6 - Tisová – Kamenný Dvůr“
 10.	Smlouva o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného 	    RK 1267/12/10
	zdravotního pojištění s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
 11.	Smlouva o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného	    staženo
zdravotního pojištění s Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského 
kraje
 12.	Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 		    RK 1268/12/10
	a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn 
	jejich ředitelům
 13.	Petice pro podporu a zachování „Gymnázia a obchodní akademie Chodov“	    RK 1269/12/10
 14.	Select Plus Smlouva mezi Karlovarským krajem a společností Microsoft 		    RK 1270/12/10
	v rámci realizace individuálního projektu Inovace školského portálu 
	Karlovarského kraje
 15.	Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2010“	    RK 1271/12/10 
 16a)	Pravidla a podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení „Vesnice desetiletí 		    RK 1272/12/10
	v Karlovarském kraji za období 2001 - 2010“
 16b)	Schválení užití znaku Karlovarského kraje agentuře Confero spol s. r. o.		    RK 1273/12/10
 16c)	Výsledek kontroly projektu mobility v rámci Programu Leonardo da Vinci 	    RK 1274/12/10
	příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a přijetí opatření
 16d)	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2011		    RK 1275/12/10

























     Mgr. Martin Havel v. r.			                 PaedDr. Vratislav Emler v. r.
            náměstek hejtmana					                   ověřovatel
           Karlovarského kraje















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 6	Schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky: „Územní studie 
horských oblastí“

bod č. 11	Smlouva o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného	zdravotního pojištění s Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje

Rozšíření programu o:

bod č. 16 a)	Pravidla a podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení „Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji za období 2001 - 2010“

bod č. 16 b)	Schválení užití znaku Karlovarského kraje agentuře Confero spol. s r. o.

bod č. 16 c)	Výsledek kontroly projektu mobility v rámci Programu Leonardo da Vinci příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a přijetí opatření

bod č. 16 d)	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2011



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.12.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1259/12/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.12.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1260/12/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 414/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 111.197,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů krajského úřadu při zajišťování a průběhu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Rozpočtovou změnu č. 415/2010
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2010 v celkové částce ± 179.300,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v oboru automechanik, autoelektrikář a silniční doprava. 

Rozpočtovou změnu č. 416/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 125.000,-- Kč pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. jako investiční příspěvek na částečnou úhradu vybavení ordinace zubní pohotovostní služby v Karlovarské krajské nemocnici, a.s.

Rozpočtovou změnu č. 417/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 10.000.000,-- Kč z titulu přijetí investičního účelového příspěvku od Města Ostrov. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu neuznatelných výdajů spojených s realizací projektu Střední průmyslové školy Ostrov Centrum technického vzdělávání, uvolněného na základě uzavřené smlouvy ev. č. 478/2009. Projekt je realizován a financován v rámci ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Rozpočtovou změnu č. 418/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 620.513,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na akci „EU peníze školám“ financovanou v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary, Vančurova 83 jako 1. záloha ve výši 60% nákladů projektu.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 419/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.123.274,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje, a to Základní školu Lipová 128 ve výši 210.780,-- Kč, Základní školu Hranice, Husova 414 ve výši 574.019,40 Kč, Základní školu Chodov, Husova 788 ve výši 1.147.357,80 Kč a Základní školu Cheb, Malé náměstí 3 ve výši 
1.191.117,-- Kč.

Termín kontroly: 3.1.2011

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


3. Zrušení fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1261/12/10

- bere na vědomí zrušení fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji do konce roku 2010

- schvaluje převod finančních prostředků tohoto fondu do fondu budoucnosti

- pověřuje vedoucí ekonomického odboru realizací tohoto usnesení 

Termín kontroly: 21.3.2011

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


4. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nákup výpočetní techniky pro projekty Aplikace CAF a eGON“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1262/12/10

- schvaluje vyloučení uchazeče MK nástroje s.r.o., se sídlem Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nákup výpočetní techniky pro projekty Aplikace CAF 
a eGON“ z důvodu nedodržení výše pokuty v případě prodlení dodavatele s realizací záručního servisu 
dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci a nezapracování požadavků ze zadávací dokumentace do smlouvy, která je součástí nabídky

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Nákup výpočetní techniky pro projekty Aplikace CAF a eGON“. Jako nejvýhodnější pro část A – projekt Aplikace CAF 2006 byla vyhodnocena nabídka uchazeče VUJO s.r.o., se sídlem Křížová 116, 356 01 Sokolov, s nabídkovou cenou 84.960,-- Kč včetně DPH. Jako nejvýhodnější pro část B – projekt eGON byla vyhodnocena nabídka uchazeče VUJO s.r.o., se sídlem Křížová 116, 356 01 Sokolov, s nabídkovou cenou 158.616,-- Kč včetně DPH

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže VUJO s.r.o., s nabídkovou cenou 84.960,-- Kč včetně DPH pro část A – projekt Aplikace CAF 2006

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže VUJO s.r.o., s nabídkovou cenou 158.616,-- Kč včetně DPH pro část B – projekt eGON

- schvaluje uzavření smluv na veřejné zakázky mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže VUJO s.r.o., po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu Ing. Marii Tomsovou podpisem smluv o dílo

Termín kontroly: 24.1.2011

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


5. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Bečov 
nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1263/12/10

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 20.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Bečov nad Teplou na částečné pokrytí nákladů při realizaci projektu: „Týdenní výměnný pobyt a společný koncert žáků partnerských uměleckých škol“
Zodpovídá: Mgr. Petr Pitra, ředitel příspěvkové organizace 


6. Schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky: „Územní studie horských oblastí“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


7. Prominutí pohledávky za povinným CTJ, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1264/12/10

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky za povinným CTJ, a.s., se sídlem Husova 723, 
251 64 Mnichovice, IČ 261 20 216, ve výši 3.000,-- Kč

Termín kontroly: 24.1.2011

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

8. Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010 – 4. změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1265/12/10

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravci: Autobusy Karlovy Vary, a.s., VV autobusy s.r.o. a ČI-DU, spol. s r.o. dle návrhu

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


9. Schválení smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby 
„R6 - Tisová – Kamenný Dvůr“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1266/12/10

- souhlasí s uzavřením smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „R6 – Tisová – Kamenný Dvůr“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ 65993390 (na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (na straně druhé)

- schvaluje znění smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby 
„R6 – Tisová – Kamenný Dvůr“, dle návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „R6 – Tisová – Kamenný Dvůr“ a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 21.3.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


10. Smlouva o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1267/12/10

- schvaluje výpověď ze Smlouvy o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. na základě usnesení rady kraje č. 1314/12/09, a to dnem 31.12.2010

- schvaluje návrh a uzavření Smlouvy o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dnem 1.1.2011

- schvaluje návrh a uzavření smlouvy o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV, s.r.o. 
se sídlem Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2, PSČ 170 00 a.s., dnem 1.1.2011

- pověřuje vedoucího odboru zdravotnictví, Bc. Jožu Lokajíčka, na základě čl. VII odst. 
1 Podpisového řádu ředitele krajského úřadu č. R 01/2010 podpisem Smlouvy o poskytování, zabezpečení 
a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a podpisem Smlouvy o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Termín kontroly: 7.3.2011

Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


11. Smlouva o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění s Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


12. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn jejich ředitelům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1268/12/10

- projednala Zprávu o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za školní rok 2009/2010 dle návrhu

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za výsledky práce v oblasti vzdělávání a výchovy ve školním roce 2009/2010 ve výši dle návrhu


- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměn

Termín kontroly: 24.1.2011

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


13. Petice pro podporu a zachování „Gymnázia a obchodní akademie Chodov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1269/12/10

- bere na vědomí odpověď na petici pro podporu a zachování „Gymnázia a obchodní akademie Chodov“ dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit odpověď na petici k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 3.1.2011 

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


14. Select Plus Smlouva mezi Karlovarským krajem a společností Microsoft v rámci realizace individuálního projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1270/12/10

- schvaluje uzavření Select Plus Smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností Microsoft k realizaci individuálního projektu Karlovarského kraje Inovace školského portálu Karlovarského kraje dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 24.1.2011

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


15. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2010“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1271/12/10

- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2010“ dle přílohy č. 1

- schvaluje návrh vzorové darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2010“ ve znění dle návrhu

Termín kontroly: 24.1.2011

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


16a) Pravidla a podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení „Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji 
za období 2001 - 2010“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1272/12/10

- souhlasí s pravidly a podmínkami pro vyhlášení a vyhodnocení „Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji za období 2001 - 2010“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit pravidla a podmínky pro vyhlášení 
a vyhodnocení „Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji za období 2001 – 2010“ dle návrhu 

Termín kontroly: 3.1.2011

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


16b) Schválení užití znaku Karlovarského kraje agentuře Confero spol. s r. o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1273/12/10

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje v připravovaném atlasovém dílu „Česko v mapách“. Znak bude použit u textu o Karlovarském kraji.

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


16c) Výsledek kontroly projektu mobility v rámci Programu Leonardo da Vinci příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a přijetí opatření

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1274/12/10

- ruší část svého usnesení č. RK 1240/11/10 ze dne 25. listopadu 2010, kterým souhlasila s poskytnutím půjčky příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na úhradu dluhu z projektu mobility v rámci Programu Leonardo da Vinci provedené Národní agenturou Pro evropské vzdělávací programy v celkové výši 1.215.848,11 Kč a doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení poskytnutí uvedené půjčky včetně uzavření smlouvy a uložila odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál 
pro jednání zastupitelstva kraje

Ostatní části usnesení zůstávají beze změny. 

- schvaluje navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb 
na úhradu dluhu z uvedeného projektu v celkové výši 1.215.848,11 Kč 

Termín kontroly: 24.1.2011 

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


16d) Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1275/12/10
- souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace a s poskytnutím dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 12 093 000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad a poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu
Termín kontroly: 7.2.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



