Usnesení ze 47. jednání RKK dne 16.12.2010
16.12.2010		Strana 3 (celkem 36)
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 47. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 16. prosince 2010 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:16 do 12:10 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák (příchod 8:22 hod.), Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni: 	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. V. Tomsová, Ing. Uhříček, Ing. Správková, Bc. Lokajíček, Ing. Divišová, Mgr. Šperglová
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, 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 16.12.2010		  RK 1284/12/10
	Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému		  RK 1285/12/10
v roce 2011
	Smlouva o dílo – dodatek č. 1 uzavřený mezi Karlovarským krajem a společností 	  RK 1286/12/10
ŽURNÁL MÉDIA, a.s.
	Rozpočtové změny								  RK 1287/12/10
	Zrušení účtů Karlovarského kraje u Raiffeisenbank a.s.				  RK 1288/12/10

Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Kynžvart 	  RK 1289/12/10
- odvod z investičního fondu a navýšení provozního příspěvku
Navýšení mzdového limitu pro příspěvkové organizace Krajská knihovna 	  RK 1290/12/10
a Krajský dětský domov pro děti do 3 let
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 1291/12/10
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Agentura 
projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
	Schválení dodatku smlouvy č. 66604-00000 o poskytování telekomunikačních 	  RK 1292/12/10
služeb se společností Telefónica O2 na službu IOL Ethernet
	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Centrum 		  RK 1293/12/10
technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka 
a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci – zajištění 
dodatečné činnosti“
	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 	  RK 1294/12/10
kraje, a.s.
	Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní 	  RK 1295/12/10
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011 – drážní 
doprava, včetně žákovského jízdného
	Uplynutí funkčního období členů představenstva a jmenování nových členů 	  RK 1296/12/10
představenstva v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti Údržba 
silnic Karlovarského kraje, a.s. 
	Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Škody po zimě 		  RK 1297/12/10
2009/2010 – Karlovarský kraj“ realizované v roce 2010 z příspěvku z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury
	Provozní plán KSÚS KK, p.o., na rok 2010 – změna č. 3				  RK 1298/12/10
	Dodatek č. 7 smlouvy o nájmu podniku - letiště Karlovy Vary			  RK 1299/12/10
	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy  		  RK 1300/12/10
Licenční smlouva poskytující oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt	  RK 1301/12/10
	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	  RK 1302/12/10
na podporu aktivit Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje
	Schválení Dohody o změně stavebníka mezi Karlovarským krajem 		  RK 1303/12/10
a RWE GasNet, s.r.o.
	Rezignace na posty členů Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje	  RK 1304/12/10
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních 	  RK 1305/12/10
neziskových organizací  
Schválení realizace investiční akce „DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy 		  RK 1306/12/10
a modernizace“
	Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011		  RK 1307/12/10
	Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění „Zajištění dodatečných 	  RK 1308/12/10
sociálních služeb pro rok 2011 v sociálně terapeutických dílnách v okrese 
Sokolov“ a uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování sociálních 
služeb č. 365/2008
	Energetický audit v příspěvkových organizacích					  RK 1309/12/10
	Souhlas s vyhlášením památného stromu na p.p.č. 3279/1 v k. ú. Žlutice		  RK 1310/12/10
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	  RK 1311/12/10 
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
	Zrušení usnesení č. RK 348/05/04 ze dne 12.5.2004 – Záměr majetkoprávního 	  RK 1312/12/10
vypořádání stavby: „Rekonstrukce mostu ev. č. 220 9-2 přes Bílý potok 
v Nových Hamrech“
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 1313/12/10
do majetku Obce Nové Hamry a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
Obce Nové Hamry do majetku Karlovarského kraje
	Schválení majetkového vypořádání v rámci komplexní pozemkové úpravy 	  RK 1314/12/10
v k. ú. Dolina u Krajkové, k. ú. Libnov a k. ú. Radyně  
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš a k. ú. Kraslice	  RK 1315/12/10     
- vyjmutí části předmětu nájmu   
Smlouva o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš					  RK 1316/12/10
	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		  RK 1317/12/10
příspěvkovým organizacím
	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1715, k. ú. Karlovy Vary, 		  RK 1318/12/10
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
	Záměr kraje bezúplatně převést vodovodní řád umístěný na p. p. č. 527/108; 	  RK 1319/12/10
527/112; 527/100; 527/141; 527/1; 525/82; 525/84; 525/132; 526/1; 577/1; 
559/8; 559/1 a kanalizační řád umístěný na p.p.č. 527/108; 527/112; 527/140; 
527/100 vše k. ú. Dvory v majetku Karlovarského kraje, do majetku 
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, zastoupeného společností 
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Souhlas s prodejem STL plynovodu v areálu KÚKK společnosti 			  RK 1320/12/10
RWE GasNet, s.r.o.
	Souhlas s pokácením 22 ks stromů na pozemcích p.p.č 527/1, 257/112, 527/105,	  RK 1321/12/10 
527/112 v k. ú. Dvory ve vlastnictví Karlovarského kraje
	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Taneční skupina	  RK 1322/12/10 
Mirákl, o.s.
Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	  RK 1323/12/10
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2011
Smlouva o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného 	  RK 1324/12/10
zdravotního pojištění s Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského 
kraje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi 		  staženo
Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 1325/12/10
nemocnice a.s.: Informace o systému jednotného vybírání regulačních poplatků 
v Karlovarské krajské nemocnici a.s.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 1326/12/10
nemocnice a.s. – Změna stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s.
	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  staženo
nemocnice a.s. – Doplnění členů dozorčí rady
	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru zdravotnictví 	  RK 1327/12/10
na projekt Help Haiti
Delegování člena do dozorčí rady společnosti NEMOS Sokolov s.r.o.		  RK 1328/12/10
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Projekt revitalizace Centra 	  RK 1329/12/10
vzdělávání ISŠTE Sokolov 
Změna zařazení do platové třídy ředitele příspěvkové organizace Střední 		  RK 1330/12/10
průmyslová škola Ostrov
Strategie rozvoje vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji – zpráva o postupu 	  RK 1331/12/10
práce
Vyjádření k oznámení záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání Kamenolom 	  RK 1332/12/10
Lipná“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí
	Aktualizace Programu snižování emisí a Programu ke zlepšení kvality ovzduší 	  RK 1333/12/10
Karlovarského kraje
53a)	Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně obchodní 	  RK 1334/12/10
společností Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. v rámci 
realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/01.0025
53b)	Prohlášení Rady Karlovarského kraje k situaci ve zdravotnictví ČR  		  RK 1335/12/10
53c)	Přerozdělení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 	  RK 1336/12/10
památek a památkově hodnotných objektů v roce 2010
53d)	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Národnímu 	  RK 1337/12/10
institutu pro další vzdělávání
53e)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Vybudování systému Karty 	  RK 1338/12/10
Karlovarského kraje
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení požadavků na kvalifikaci a způsobu prokázání jejich splnění 
- schválení uveřejnění oznámení o zakázce
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek





53f)	Schválení Dohody o předčasném užívání části stavby projektu Cyklostezka Ohře	  RK 1339/12/10










       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:

Rozšíření programu o:

bod č. 53 a)	Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně obchodní společností Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/01.0025

bod č. 53 b)	Prohlášení Rady Karlovarského kraje k situaci ve zdravotnictví ČR  

bod č. 53 c)	Přerozdělení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2010

bod č. 53 d)	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Národnímu institutu 
pro další vzdělávání

bod č. 53 e)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Vybudování systému Karty Karlovarského kraje
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení požadavků na kvalifikaci a způsobu prokázání jejich splnění 
- schválení uveřejnění oznámení o zakázce
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 53 f)	Schválení Dohody o předčasném užívání části stavby projektu Cyklostezka Ohře


Staženo z programu:

bod č. 42	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
	
bod č. 45	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– Doplnění členů dozorčí rady


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.12.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1284/12/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.12.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1285/12/10

- souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000,-- Kč prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2011
Termín kontroly: 16.5.2011
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


3. Smlouva o dílo – dodatek č. 1 uzavřený mezi Karlovarským krajem a společností ŽURNÁL MÉDIA, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1286/12/10

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo – dodatek č. 1 mezi Karlovarským krajem a společností ŽURNÁL MÉDIA, a.s. dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného jejím podpisem
Termín kontroly: 21.2.2011 
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1287/12/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 423/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 
± 177.710,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny Centru pro zdravotně postižené Karlovarského kraje na realizaci projektu „Euroklíč v Karlovarském kraji“.

Rozpočtovou změnu č. 424/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 
± 195.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny Krajské radě dětí a mládeže Karlovarska, o.s. ve výši 95.000,-- Kč a Občanskému sdružení Klubíčko Cheb ve výši 100.000,-- Kč na projekt „Katalog NNO v Karlovarském kraji“.



Rozpočtovou změnu č. 425/2010	 
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 506.500,-- Kč na financování dotačního titulu „Údržba a značení lyžařských tras“ na základě schválení usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1214/11/10 ze dne 25.11.2010 

Rozpočtovou změnu č. 426/2010
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 195.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutého příspěvku Svazku obcí Bystřice v rámci dotačního titulu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ z neinvestičního na investiční.

Rozpočtovou změnu č. 427/2010
- snížení financování z úvěru celkem ve výši 260.000.000,-- Kč. Finanční prostředky byly určeny 
na realizaci projektu Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu Karlovarské krajské nemocnice, a.s. Proti původnímu předpokladu se celý proces realizace projektu zpozdil a prozatím bylo čerpáno pouze cca 10% plánovaných výdajů.

Rozpočtovou změnu č. 428/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.068.306,55 Kč z titulu přijetí 4. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené 
na financování Individuálního projektu Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.), realizovaného 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. 429/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 29.928.623,11 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 - I. 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. 430/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vratky v roce 2010 z investiční akce z roku 2009 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 
270.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Hranicích na úpravu rozvodu plynu včetně revize a pořízení plynových spotřebičů. 

Rozpočtovou změnu č. 431/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí investiční účelové dotace ve výši 
73.700,-- Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve stejné výši. Dotace byla poskytnuta na základě předložené monitorovací zprávy a jedná se o následné proplacení vynaložených výdajů za rekonstrukci prostor SOŠ a SOU Nejdek, Závodu míru 144, Karlovy Vary pro potřeby poskytovatele sociálních služeb Farní charita Karlovy Vary v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012 (OP LZZ I.), schváleného k financování 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. 432/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.174.064,32 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. 433/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 64.800,-- Kč za prodej služebního automobilu do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na služby, opravy a udržování.

Rozpočtovou změnu č. 434/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.497.602,-- Kč zapojením příjmů z pojistného plnění za škodní událost v budově Císařských lázní do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na dorovnání výdajů z rozpočtu tohoto odboru, které byly použity na havárii v budově Císařských lázní. 

Rozpočtovou změnu č. 435/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 111.111.361,30 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. 436/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 900.000,-- 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 II. pololetí roku 2010.

Rozpočtovou změnu č. 437/2010
- snížení příjmů a výdajů na základě snížení odvodu z investičního fondu ve výši 1.305.132,-- Kč 
do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkových organizací Karlovarského kraje Domova pro osoby 
se zdravotním postižením v Mariánské v částce 1.155.132,-- Kč a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech ve výši 150.000,-- Kč a zároveň snížení provozního příspěvku ve stejné výši 
pro tyto příspěvkové organizace

Rozpočtovou změnu č. 438/2010
- přesun finančních prostředků ve výši ± 14.204.000,-- Kč na základě snížení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje. Přehled příspěvkových organizací je uveden v důvodové zprávě. 

Rozpočtovou změnu č. 439/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 8.796.000,-- Kč zapojením finančních prostředků v této výši z daňových příjmů přijatých nad schválený rozpočet Karlovarského kraje 
a navýšením výdajů rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje



Rozpočtovou změnu č. 440/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 23.000.000,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje jako investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově na zajištění financování akce stavební úpravy a modernizace

Rozpočtovou změnu č. 441/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.000.000,-- Kč zapojením vratky z roku 2010 od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje na pořízení 4 ks vozidel RLP a vozidla DRNR.

Rozpočtovou změnu č. 442/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 300.000,-- Kč v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary ve výši 300.000,-- Kč a zároveň o navýšení investičního příspěvku ve stejné výši této organizaci na splátku faktury za instalaci serverů firmy Autocont.

Rozpočtovou změnu č. 443/2010
- zapojení příjmů ve výši 25.000,-- Kč do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o finanční prostředky došlé na účet Karlovarského kraje od subjektů z Karlovarského kraje na základě smluv o poskytnutí příspěvku 
na úhradu části nákladů souvisejících se zajištěním výroby zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla pod názvem „Na cestě po České republice“, vysílaném na programu ČT 1.

Rozpočtovou změnu č. 444/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 75.000,-- Kč na základě zvýšení odvodu odpisů z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny této organizaci jako provozní příspěvek na pokrytí nákladů v souvislosti se zařazením nakoupených serverů do majetku.

Rozpočtovou změnu č. 445/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 11.670,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za IV. čtvrtletí roku 2010 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 446/2010
- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 79.333,75 Kč, a to z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 74.240,75 Kč a zároveň v rámci Odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 5.093,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny obcím Karlovarského kraje na uhrazení nákladů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí spojených se zásahy mimo jejich územní obvod (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 447/2010
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 20.000,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní umělecké škole Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu „Týdenní výměnný pobyt a společný koncert žáků partnerských uměleckých škol“.




Rozpočtovou změnu č. 448 /2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 613.950,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v oboru automechanik, autoelektrikář a silniční doprava pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to pro Střední průmyslovou školu Ostrov ve výši 348.850,-- Kč, Střední odbornou školu logistickou a střední odborné učiliště Dalovice ve výši 60.000,-- Kč a Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov ve výši 205.100,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 449/2010
- snížení financování z úvěru celkem ve výši 697.300.000,-- Kč. Finanční prostředky byly určeny 
k zajištění výdajů na realizaci projektů financovaných z fondů EU a spolufinancovaných Karlovarským krajem. Proti původnímu předpokladu se celý proces zpozdil, neboť došlo ke změně záměru (přehled projektů je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 450/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 101.200,-- Kč pro nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Vladimíra Berana na provoz Centra substituční terapie

Rozpočtovou změnu č. 451/2010
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 
± 50.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro Útočiště, o.p.s. Cheb na akci „Podpora vzdělávání v rámci multidisciplinární spolupráce ve Městě Cheb“.

Rozpočtovou změnu č. 452/2010
- změna charakteru rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši ± 21.780,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu neinvestičních výdajů spojených s předprojektovou přípravou – konzultace při přípravě žádosti o dotaci – projektu Vědeckotechnický park, připravovaného k realizaci a financování v rámci Operačního programu podnikání a inovace, prioritní osa 5 - Prostředí 
pro podnikání a inovace, program podpory PROSPERITA.

Rozpočtovou změnu č. 453/2010
- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 27.528,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, projekt Inovace vzdělávacího procesu, realizovaného příjemcem Střední škola živnostenská Sokolov

Rozpočtovou změnu č. 454/201
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši ± 766.790,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených, Karlovarským krajem předfinancovaných, mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 04 – 11/2010 ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje, financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 
1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
a provádění klíčových aktivit.

Rozpočtovou změnu č. 455/2010
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši ± 360.985,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených předfinancovaných mzdových výdajů 
(platy, dohody, zákonné odvody) za období 04 – 12/2010 ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Karlovarského kraje Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových aktivit

Rozpočtovou změnu č. 456/2010
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši ± 513.723,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených předfinancovaných mzdových výdajů 
(platy, dohody, zákonné odvody) za období 01 - 11/2010 ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Karlovarského kraje Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících procesů ve školách, financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a provádění klíčových aktivit.
	 
Rozpočtovou změnu č. 457/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 370.000,-- Kč na zadávací řízení na zajištění služeb 
pro centralizovaný nákup el. energie pro Karlovarský kraj 

Rozpočtovou změnu č. 458/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.005.704,87 Kč (inv. 5.877.235,13 Kč 
a neinv.128.469,74 Kč) z titulu přijetí účelové dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední škola živnostenská Sokolov, na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov, realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 
1 - Regenerace a rozvoj měst, 1.2 - Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

Rozpočtovou změnu č. 459/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 209.954.910,44 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslová škola Ostrov, na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov, realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Rozpočtovou změnu č. 460/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 24.000.000,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

Rozpočtovou změnu č. 461/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.400,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků z roku 2009 došlých na účet Karlovarského kraje v prosinci 2010 jako přeplatek sociálního pojištění od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Hotelové školy Mariánské Lázně. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 462/2010
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 120.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Neinvestiční příspěvek je určen Národnímu institutu pro další vzdělávání, Učňovská 110, Praha 9 na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí účastníků kvalifikačního studia „Školní koordinátor EVVO“ z Karlovarského kraje. 

Rozpočtovou změnu č. 463/2010
- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 
± 1.560.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje První české gymnázium Karlovy Vary na vybavení laboratoří specializovaným laboratorním nábytkem.

Rozpočtovou změnu č. 464/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 24.200,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol 
na září - prosinec 2010“ pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary ve výši 4.000,-- Kč, Integrovanou střední školu technickou 
a ekonomickou Sokolov ve výši 10.000,-- Kč a Střední odborné učiliště Toužim ve výši 10.200,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 465/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o celkovou částku 114.000,-- Kč z titulu poskytnutí systémové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na akce jmenovitě vedené v ISPROFIN. Tyto dotace poskytlo Ministerstvo kultury České republiky prostřednictvím limitních čerpacích účtů a jsou určeny pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace Karlovarského kraje je v důvodové zprávě).

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 466/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.858.633,20 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 
a mateřskou školu Oloví ve výši 553.851,-- Kč, Základní školu Rotava ve výši 845.348,40 Kč, Základní školu a mateřskou školu Horní Blatná ve výši 235.840,20 Kč a Základní školu a Mateřskou školu Stará Voda ve výši 223.593,60 Kč.

Termín kontroly: 24.1.2011

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


5. Zrušení účtů Karlovarského kraje u Raiffeisenbank a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1288/12/10

- schvaluje zrušení účtů Karlovarského kraje u Raiffeisenbank a.s.

- pověřuje vedoucí ekonomického odboru realizací tohoto usnesení 

Termín kontroly: 4.4.2011

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru




6. Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Kynžvart - odvod z investičního fondu a navýšení provozního příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1289/12/10

- ukládá provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola 
při dětské lázeňské léčebně, Lázně Kynžvart ve výši 55.000,-- Kč

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Kynžvart ve výši 55.000,-- Kč

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Navýšení mzdového limitu pro příspěvkové organizace Krajská knihovna a Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1290/12/10

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 750.000,-- Kč příspěvkové organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Aš 

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 157.265,-- Kč příspěvkové organizaci Krajská knihovna Karlovy Vary 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1291/12/10

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 200.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje 

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 300.000,-- Kč příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje na nákup automobilu 
 
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace


9. Schválení dodatku smlouvy č. 66604-00000 o poskytování telekomunikačních služeb 
se společností Telefónica O2 na službu IOL Ethernet

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1292/12/10

- schvaluje uzavření dodatku smlouvy č. 66604-00000 o poskytování telekomunikačních služeb 
se společností Telefónica O2 na službu IOL Ethernet

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem dodatku smlouvy 
č. 66604-00000 o poskytování telekomunikačních služeb se společností Telefónica O2 na službu IOL Ethernet

Termín kontroly: 7.2.2011

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


10. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě 
a realizaci – zajištění dodatečné činnosti“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1293/12/10

- bere na vědomí informace o realizaci a výsledku zadávacího řízení formou jednacího řízení 
bez uveřejnění dle § 23 a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – zajištění technického dozoru stavebníka a investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci – zajištění dodatečné činnosti“ 

- pověřuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, podpisem Dodatku č. 3 Mandátní smlouvy v souvislosti s realizací stavby „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ s jediným zájemcem FRU-consult – sdružení (Michal Murin, U Ovčárny 14, Karlovy Vary, Mgr. Jiří Frűhauf, U Ovčárny 8, Karlovy Vary a Ing. Norbert Tošovský, Ústavní 15, Praha 8) s nabídkovou cenou 333.600,-- Kč vč. DPH

Termín kontroly: 21.2.2011

Zodpovídá: 	Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1294/12/10

- bere na vědomí za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s. v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, předloženou Zprávu představenstva o Prodeji budovy „bývalá kotelna v Chebu“ bez čp/če stojící na pozemku st.p.č. 6362/1, pozemek st.p.č. 6362/1, pozemek p.č. 2984/4, pozemek p.č. 2955/2 a pozemek p.č. 3052/16 panu Pavlu Podhrázskému

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




12. Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011 – drážní doprava, včetně žákovského jízdného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1295/12/10

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě s dopravci: České dráhy, a.s. a VIAMONT a.s. dle návrhu

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


13. Uplynutí funkčního období členů představenstva a jmenování nových členů představenstva v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1296/12/10

- bere na vědomí, že uplynutím dne 31.12.2010 končí funkční období všech členů představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., jmenovitě:

	Ing. Martina Leichtera, MBA, Nové Hamry 386, PSČ 362 21

Ing. Zdeňka Brázdy, Ostrov, Krásný Les 8, PSČ 363 01
Milana Poláka, Cheb, Březová 5, PSČ 350 02
Martina Čedíka, Horní Slavkov, Ležnická 750, PSČ 357 31

- jmenuje do funkce členů představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.:

Ing. Petra Navrátila
bytem Cheb, Čapkova 1652/10, PSČ 350 02
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2011

	Ing. Jaroslava Fialu, CSc.

bytem Karlovy Vary, Mlýnské nábřeží 507/5, PSČ 360 01
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2011

	Michala Riška

bytem Karlovy Vary, Dělnická 11, PSČ 360 01
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2011

	Ing. Tomáše Svobodu

bytem Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 356, PSČ 357 51
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2011

- ukládá představenstvu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. zabezpečit zápis změn v členech představenstva společnosti do obchodního rejstříku ve lhůtách stanovených zákonem

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemného vyhotovení výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. ve smyslu ustanovení 
§ 190 odst. 1 obchodního zákoníku

Zodpovídá: představenstvo společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.


14. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Škody po zimě 2009/2010 
– Karlovarský kraj“ realizované v roce 2010 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1297/12/10

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „Škody po zimě 2009/2010 
– Karlovarsky kraj“ spolufinancované v roce 2010 z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění
Termín kontroly: 7.3.2011

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


15. Provozní plán KSÚS KK, p.o., na rok 2010 – změna č. 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1298/12/10

- bere na vědomí předloženou změnu č. 3 provozního plánu KSÚS KK, p. o. na rok 2010, přičemž se celkové předpokládané zdroje zvyšují z částky 1.322.328 tis. Kč na částku 1.394.425 tis. Kč, tj. o částku 72.097 tis. Kč a to:
zvýšení investičního příspěvku Karlovarského kraje + 2.100 tis. Kč
zvýšení investičního zdroje dotací EU + 68.997 tis. Kč
zvýšení čerpání investičního úvěru + 1.000 tis. Kč

- schvaluje změny v použití neinvestičních finančních prostředků na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy Karlovarského kraje na rok 2010 

- bere na vědomí zvýšení zdrojů v investičním fondu KSÚS KK, p. o. na rok 2010 z částky 
1.028.578 tis. Kč na částku 1.100.675 tis. Kč, tj. o částku 72.097 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu:
zvýšení čerpání zdrojů na investice do silniční sítě na částku 623.294 tis. Kč
zvýšení čerpání zdrojů na splátky úvěrů na částku 402.446 tis. Kč

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

Termín kontroly: 24.1.2011

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


16. Dodatek č. 7 smlouvy o nájmu podniku - letiště Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1299/12/10

- schvaluje Dodatek č. 7 smlouvy o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary dle návrhu

- ukládá jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. zveřejnit Dodatek č. 7 smlouvy o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary v Obchodním věstníku
Termín kontroly: 24.1.2011

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


17. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1300/12/10

- souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodní společností dle návrhu
Termín kontroly: 24.1.2011
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


18. Licenční smlouva poskytující oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1301/12/10

- souhlasí s předloženým návrhem Licenční smlouvy, jejímž předmětem je softwarový produkt

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Licenční smlouvy

Termín kontroly: 24.1.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


19. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1302/12/10

- souhlasí se změnou termínu vyčerpání peněžního prostředku z 31.12.2010 na 31.3.2011

- souhlasí s předloženým návrhem Dodatku č 1. ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 24.1.2011

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


20. Schválení Dohody o změně stavebníka mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1303/12/10
- schvaluje Dohodu o změně stavebníka mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o. za účelem realizace projektu Dopravní terminál Cheb dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dohody o změně stavebníka mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o. za účelem realizace projektu Dopravní terminál Cheb

Termín kontroly: 7.2.2011

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


21. Rezignace na posty členů Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1304/12/10

- bere na vědomí rezignace členů Krajské protidrogové komise – JUDr. Michaely Jasové ze dne 9.11.2010 a MUDr. Karla Moravce ze dne 24.11.2010 

- bere na vědomí, že Krajská protidrogová komise nebude doplněna o nové členy a nadále bude pracovat v sedmičlenném složení, dle návrhu

Termín kontroly: 24.1.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


22. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1305/12/10

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. D 735/2010 o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro Svaz důchodců ČR, Krajská rada Karlovarského kraje

- ukládá odboru sociálních věcí, zajistit kroky související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě 
č. D 735/2010 o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro Svaz důchodců ČR, Krajská rada Karlovarského kraje

Termín kontroly: 24.1.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


23. Schválení realizace investiční akce „DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy a modernizace“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1306/12/10

- schvaluje realizaci investiční akce „DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy a modernizace“

- schvaluje dotaci do investičního fondu DOZP SOKOLÍK ve výši 23 mil. Kč na realizaci první etapy investiční akce „DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy a modernizace“
                                                                                                                                                           
Termín kontroly: 24.1.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


24. Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1307/12/10

- schvaluje Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011 s připomínkou uvedenou v zápise
Termín kontroly: 18.4.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


25. Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění „Zajištění dodatečných sociálních služeb pro rok 2011 v sociálně terapeutických dílnách v okrese Sokolov“ a uzavření Dodatku č. 4 
ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb č. 365/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1308/12/10

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Zajištění dodatečných sociálních služeb pro rok 2011 v sociálně terapeutických dílnách v okrese Sokolov“ Denního centra Mateřídouška, o.p.s., 
Školní 737, Chodov, a navýšení rozpočtu této sociální služby o 1.008.000,-- Kč pro rok 2011 

- schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 365/2008 pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 4 výše uvedené smlouvy 

Termín kontroly: 7.2.2011

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


26. Energetický audit v příspěvkových organizacích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1309/12/10

- bere na vědomí doporučení Energetické komise Rady Karlovarského kraje provést energetický audit 
u všech příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí, zajistit provedení energetického auditu u příspěvkových organizací Dětský domov Mariánské lázně, Dětský domov Plesná a Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
Termín kontroly: 7.2.2011 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


27. Souhlas s vyhlášením památného stromu na p.p.č. 3279/1 v k. ú. Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1310/12/10

- schvaluje vydání souhlasu s vyhlášením památného stromu – lípy velkolisté na pozemku p.č. 3279/1 v k. ú. Žlutice

Termín kontroly: 21.3.2011

Zodpovídá: Ing. Josef Svoboda, ředitel Střední lesnické školy Žlutice, příspěvkové organizace


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1311/12/10

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 764 v k. ú. Pulovice, silnice č. III/22214 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 264-57/2009 ze dne 4.10.2009 (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 silničním pozemkům p.č. 991/1 a č. 1024 v k. ú. Vlkovice 
u Mariánských Lázní, silnice č. III/2303 ve prospěch obce Vlkovice dle geometrických plánů 
č. 92-60/2004 ze dne 7.5.2004 a č. 113-89/2010 ze dne 9.7.2010 (umístění inženýrských sítí – kanalizace a vodovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 2647/7 v k. ú. Protivec u Žlutic, silnice č. III/2269 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 109-11/2009 ze dne 13.3.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel a vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000,-- 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. 210/2 v k. ú. Loket, silnice č. III/00635 ve prospěch pana Petra Antala a paní Marie Antalové dle geometrického plánu č. 1162-4268/2010 ze dne 7.4.2010 (umístění inženýrských sítí – přípojka NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 294/2 v k. ú. Dolní Dvory, silnice 
č. III/0218 ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu 
č. 162-1415/2010 ze dne 15.7.2010 (umístění inženýrských sítí – zemní telefonní 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. 572/1 v k. ú. Starý Rybník, silnice 
č. III/21313 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 172-6344/2009 
ze dne 13.3.2009 (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 

- 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: 4.4.2011

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


29. Zrušení usnesení č. RK 348/05/04 ze dne 12.5.2004 – Záměr majetkoprávního vypořádání stavby: „Rekonstrukce mostu ev. č. 220 9-2 přes Bílý potok v Nových Hamrech“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1312/12/10

- zrušuje usnesení č. RK 348/05/04 ze dne 12.5.2004 ve znění: 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr úplatného nabytí částí pozemkových parcel č. 457/1, č. 1658/2 a č. 1658/5 o celkové výměře cca 113 m2 vše v k. ú. a obci Nové Hamry, formou smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy a smlouvy o vstupu 
na pozemky a jejich použití pro přípravu a realizaci rekonstrukce mostu ev. č. 220 9-2 přes Bílý potok v Nových Hamrech mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako oprávněný na straně jedné) a Obcí Nové Hamry (jako zavázaný na straně druhé) s tím, že předmětem smlouvy bude mj. závazek k odkoupení předmětných částí pozemků (zastavěných stavbou – rekonstrukcí mostu a přilehlé komunikace č. III/2209) za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným v souladu s prováděcí vyhláškou č. 540/2002 Sb., k zákonu 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 2188/14 o výměře cca 68 m2 pro k. ú. a obec Nové Hamry, formou smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy a smlouvy o vstupu na pozemky a jejich použití 
pro přípravu a realizaci rekonstrukce mostu ev. č. 220 9-2 přes Bílý potok v Nových Hamrech mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako oprávněný na straně jedné) a ČR – Lesy České republiky, s.p.  (jako zavázaný na straně druhé), s tím, 
že předmětem smlouvy bude mj. závazek k odkoupení předmětných částí pozemků (zastavěných stavbou – rekonstrukcí mostu a přilehlé komunikace č. III/2209) za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným v souladu s prováděcí vyhláškou č. 540/2002 Sb., k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr úplatného nabytí části pozemkové parcely st. č. 45 o výměře cca 40 m2 pro k. ú. a obec Nové Hamry, formou smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy a smlouvy o vstupu na pozemky a jejich použití pro přípravu a realizaci rekonstrukce mostu ev. č. 220 9-2 přes Bílý potok v Nových Hamrech mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako oprávněný na straně jedné) a panem Janem Herškovičem (jako zavázaný na straně druhé), s tím, že předmětem smlouvy bude mj. závazek k odkoupení předmětných částí pozemků (zastavěných stavbou – rekonstrukcí mostu 
a přilehlé komunikace č. III/2209) za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným v souladu s prováděcí vyhláškou č. 540/2002 Sb., k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 156/06/04 ze dne 24.6.2004 ve znění: 
- schvaluje záměr úplatného nabytí částí pozemkových parcel č. 457/1, č. 1658/2 a č. 1658/5 
o celkové výměře cca 113 m2 vše v k. ú. a obci Nové Hamry, formou smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy a smlouvy o vstupu na pozemky a jejich použití pro přípravu 
a realizaci rekonstrukce mostu ev. č. 220 9-2 přes Bílý potok v Nových Hamrech mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako oprávněný na straně jedné) a Obcí Nové Hamry (jako zavázaný na straně druhé) s tím, že předmětem smlouvy bude 
mj. závazek k odkoupení předmětných částí pozemků (zastavěných stavbou – rekonstrukcí mostu 
a přilehlé komunikace č. III/2209) za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným v souladu s prováděcí vyhláškou č. 540/2002 Sb., k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

- schvaluje záměr úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 2188/14 o výměře cca 68 m2 
pro k. ú. a obec Nové Hamry, formou smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy a smlouvy o vstupu na pozemky a jejich použití pro přípravu a realizaci rekonstrukce mostu 
ev. č. 220 9-2 přes Bílý potok v Nových Hamrech mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako oprávněný na straně jedné) a ČR – Lesy České republiky, s.p. (jako zavázaný na straně druhé), s tím, že předmětem smlouvy bude mj. závazek k odkoupení předmětných částí pozemků (zastavěných stavbou – rekonstrukcí mostu a přilehlé komunikace č. III/2209) za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným v souladu s prováděcí vyhláškou č. 540/2002 Sb., k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

- schvaluje záměr úplatného nabytí části pozemkové parcely st.č. 45 o výměře cca 40 m2 
pro k. ú. a obec Nové Hamry, formou smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy a smlouvy o vstupu na pozemky a jejich použití pro přípravu a realizaci rekonstrukce mostu ev.č. 220 9-2 přes Bílý potok v Nových Hamrech mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako oprávněný na straně jedné) a panem Janem Herškovičem (jako zavázaný na straně druhé), s tím, že předmětem smlouvy bude mj. závazek k odkoupení předmětných částí pozemků (zastavěných stavbou – rekonstrukcí mostu a přilehlé komunikace č. III/2209) za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným v souladu s prováděcí vyhláškou č. 540/2002 Sb., k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o uzavření budoucích kupních smluv a budoucích nájemních smluv a smluv 
o vstupu na pozemky a jejich použití pro přípravu a realizaci rekonstrukce mostu

Termín kontroly: 6.6.2011

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


30. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Nové Hamry a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Nové Hamry do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1313/12/10
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 2004/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 792-34/2010 z původní pozemkové parcely č. 2004/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2004/5 o výměře 26 m2 a části pozemkové parcely 
č. 2116, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 2116 
a označeny jako její díl „m“ o výměře 33 m2 a díl „c“ o výměře 28 m2, vše v k. ú. a obci Nové Hamry formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Nové Hamry, 
se sídlem Nové Hamry 274, 362 24 Nové Hamry, IČ 00479080, zastoupenou starostou obce Františkem Kubišem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 17.1.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Obce Nové Hamry

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 457/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 792-34/2010 z původní pozemkové parcely č. 457/1 a označena jako její díl „h“ o výměře 46 m2 a části pozemkové parcely 
č. 1658/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1658/2 
a označena jako její díl „f“ o výměře 9 m2, vše v k. ú. a obci Nové Hamry formou darovací smlouvy mezi Obcí Nové Hamry, se sídlem Nové Hamry 274, 362 24 Nové Hamry, IČ 00479080, zastoupenou starostou obce Františkem Kubišem (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 Obce Nové Hamry 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: 6.6.2011

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


31. Schválení majetkového vypořádání v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolina 
u Krajkové, k. ú. Libnov a k. ú. Radyně  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1314/12/10

- schvaluje majetkové vypořádání v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolina u Krajkové, 
k. ú. Libnov a k. ú. Radyně za podmínek uvedených v důvodové zprávě

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 
Ing. Zdeňka Pavlase, uzavřít jménem Karlovarského kraje majetkové vypořádání v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolina u Krajkové, k. ú. Libnou a k. ú. Radyně

Termín kontroly: 4.4.2011

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



32. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš a k. ú. Kraslice - vyjmutí části předmětu nájmu   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1315/12/10

- schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš a k. ú. Kraslice, kterým se z původní nájemní smlouvy uzavřené dne 2.10.2009 vyjímají z Předmětu nájmu soubor nemovitostí 
v k. ú. Aš

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zřízení předkupního práva 
pro společnost T. G., a.s., IČ 45349088, Jiráskovo náměstí 816/4, 326 00 Plzeň, zastoupenou 
MUDr. Pavlem Trůkou, předsedou představenstva

- ukládá vedoucímu odboru správa majetku v souladu s tímto usnesením zajistit podpis výše uvedeného dodatku nájemní smlouvy

Termín kontroly: 4.4.2011

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


33. Smlouva o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1316/12/10

- schvaluje pronájem souboru nemovitostí v k. ú. Aš společnosti DEVELOPMENT WEST, s.r.o., 
IČ 27130347, K Cihelnám 699, 326 00 Plzeň, zastoupené Ing. Davidem Graubnerem, jednatelem, 
na dobu 25 let s účinností od 1.1.2011, dle podmínek přiložené smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zřízení předkupního práva 
pro společnost DEVELOPMENT WEST, s.r.o., IČ 27130347, K Cihelnám 699, 326 00 Plzeň, zastoupenou Ing. Davidem Graubnerem, jednatelem

- ukládá vedoucímu odboru správa majetku v souladu s tímto usnesením zajistit podpis výše uvedené nájemní smlouvy

Termín kontroly: 4.4.2011

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


34. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1317/12/10

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Mgr. Jiřímu Hrubému, MUDr. Ivo Tukinskému 
a Mgr. Libuši Hoyerové, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku 
dle návrhu

Termín kontroly: 21.3.2011

Zodpovídají:	Mgr. Jiří Hrubý, ředitel příspěvkové organizace
MUDr. Ivo Tukinski, ředitel příspěvkové organizace
Mgr. Libuše Hoyerová, ředitelka příspěvkové organizace


35. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1715, k. ú. Karlovy Vary, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1318/12/10

- bere na vědomí zřízení věcného břemene k p.p.č. 1715, k. ú. Karlovy Vary, na které je umístěn pilíř pro rozpojovací skříň, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši 1.080,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Galerií umění Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, (jako stranou povinnou) 
a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, zastoupenou společností ELEKTROPLAN s.r.o., 
IČ 26394472 (jako stranou oprávněnou)

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k p.p.č.1715, k. ú. Karlovy Vary

Termín kontroly: 21.3.2011 

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


36. Záměr kraje bezúplatně převést vodovodní řád umístěný na p. p. č. 527/108; 527/112; 527/100; 527/141; 527/1; 525/82; 525/84; 525/132; 526/1; 577/1; 559/8; 559/1 a kanalizační řád umístěný 
na p.p.č. 527/108; 527/112; 527/140; 527/100 vše k. ú. Dvory v majetku Karlovarského kraje, 
do majetku Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, zastoupeného společností Vodárny
a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1319/12/10

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést vodovodní řád umístěný na p.p.č. 527/108; 527/112; 527/100; 527/141; 527/1; 525/82; 525/84; 525/132; 526/1; 577/1; 559/8; 559/1 a kanalizační řád umístěný na p.p.č. 527/108; 527/112; 527/140; 527/100 vše k. ú. Dvory, do majetku Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, se sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, registrovaného 
u Krajského úřadu Karlovarského kraje pod ev. č. 7/1993, zastoupeného společností Vodárny 
a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IČ 49789228

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod vodovodního řádu umístěného na p.p.č. 527/108; 527/112; 527/100; 527/141; 527/1; 525/82; 525/84; 525/132; 526/1; 577/1; 559/8; 559/1 a kanalizačního řádu umístěného na p.p.č. 527/108; 527/112; 527/140; 527/100 vše k. ú. Dvory, do majetku Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, se sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, registrovaného u Krajského úřadu Karlovarského kraje pod ev. č. 7/1993, zastoupeného společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IČ 49789228

Termín kontroly: 4.4.2011

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


37. Souhlas s prodejem STL plynovodu v areálu KÚKK společnosti RWE GasNet, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1320/12/10

- schvaluje prodej středotlakého plynovodu vybudovaného v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567 formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako prodávající na jedné straně) a společností RWE GasNet, s.r.o. (jako kupující na druhé straně), za částku 1.167.000,-- Kč s připočtením DPH, podle sazby stanovené platným předpisem, a tím převedení předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku RWE GasNet, s.r.o.

- souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem) a společností  RWE GasNet, s.r.o. (jako kupujícím na druhé straně)

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit  prodej středotlakého plynovodu vybudovaného v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ společnosti RWE GasNet, s.r.o. formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako prodávající na jedné straně) a společností RWE GasNet, s.r.o. (jako kupující na druhé straně), za částku 1.167.000,-- Kč s připočtením DPH, podle sazby stanovené platným předpisem, a tím převedení předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku RWE GasNet, s.r.o. 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje souhlasit s uzavřením kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem) a společností RWE GasNet, s.r.o. (jako kupujícím)

Termín kontroly: 4.4.2011

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


38. Souhlas s pokácením 22 ks stromů na pozemcích p.p.č 527/1, 257/112, 527/105, 527/112 
v k. ú. Dvory ve vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1321/12/10

- souhlasí s pokácením 22 ks stromů dle přílohy č. 1 „Soupisu dřevin určených ke kácení“ 
– na pozemkových parcelách ve vlastnictví Karlovarského kraje  p.p.č. 527/1, 257/112, 527/105, 527/112 v k. ú. Dvory, z důvodu stavby „OBJEKT SLUŽEB“ v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
za podmínky, že se žadatel zaváže smlouvou k náhradní výsadbě minimálně 20 nových stromů v lokalitě, kterou určí Karlovarský kraj

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, o povolení kácení
Termín kontroly: 21.2.2011

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




39. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Taneční skupina Mirákl, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1322/12/10

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Taneční skupina Mirákl na projekt „Mistrovství světa v modern a jazz dance v polském Mikolajki“ ve výši 30.000,-- Kč

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy
Termín kontroly: 19.9.2011

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


40. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1323/12/10

- schvaluje výjimky (viz. tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením 
č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, 
pro žádosti, které nebyly doloženy povinnou přílohou stanovenou v čl. II odst. 3 písm. g), a to v tom smyslu, že dané žádosti budou přijaty, hodnoceny a žadatelům může být poskytnut příspěvek s tím, že chybějící přílohu – závazné stanovisko orgánu státní památkové péče - doloží nejpozději do 30.1.2011:

Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu

Římskokatolická farnost Bochov
Žalmanov, kostel Nanebevzetí P. Marie
- ošetření krovu proti dřevokaznému hmyzu a houbám, oprava fasády a fasádních prvků
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Římskokatolická farnost Bochov
Bochov, kostel sv. Michaela Archanděla
- odvodnění obvodového zdiva
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Václav Hupka
Kopaniny, bývalý zámecký areál s pozemkem
- projektová dokumentace na záchranu a opravu střechy
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Jana Kozohorská
Horní Hrad, objekt bývalé kovárny 
- oprava havarijního stavu fasády
Závazné stanovisko bylo vydáno dne 23.11.2010 
a předloženo krajskému úřadu

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

výjimky (viz. tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, 
pro žádosti, které nebyly doloženy povinnou přílohou stanovenou v čl. II odst. 3 písm. g) pravidel, 
a to v tom smyslu, že dané žádosti budou přijaty, hodnoceny a žadatelům může být poskytnut příspěvek s tím, že chybějící přílohu – závazné stanovisko orgánu státní památkové péče - doloží nejpozději do 30.1.2011:

Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu

Lucie Klempířová
Chlum, čp. 1
- statické a provozní zajištění budovy
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Město Žlutice
Žlutice, Kamenná socha u Vladořic
- celková obnova restaurováním
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
Klášter premonstrátů Teplá
Mnichov, kostel sv. Petra a Pavla
- oprava střechy, výměna střešní krytiny kostela a klempířských prvků
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko

	výjimku (viz. tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválených radou kraje usnesením č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje dne 4.3.2010, pro žádost, která nebyla doručena na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu pro podávání žádostí uvedeném v čl. III. odst. 1 Pravidel, a to v tom smyslu, že daná žádost bude přijata a hodnocena:


Obchodní název žadatele
Název objektu
Název projektu

Město Bochov
Sovolusky, kaple svatého Jakuba

- výměna střešní krytiny
Termín kontroly: 21.2.2011

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

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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1324/12/10

- schvaluje návrh a uzavření Smlouvy o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, a to 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 Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje

Termín kontroly: 4.4.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


42. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


43. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Informace o systému jednotného vybírání regulačních poplatků v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1325/12/10

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

- bere na vědomí informaci o novém řešení systému jednotného vybírání všech regulačních poplatků v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

- 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

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


44. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Změna stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1326/12/10

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 změně stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. takto: do stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s. se vkládá nový článek 2a), který zní:

„Společnost je založena za účelem zajišťování kvalitní a dlouhodobě udržitelné zdravotní péče. 
Při naplňování tohoto účelu klade společnost důraz především na kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb a jejich dlouhodobou udržitelnost. Základním prioritami společnosti jsou:
	kvalita zdravotní péče poskytované ve veřejném zájmu a na základě veřejného zdravotního pojištění

dlouhodobá finanční udržitelnost podnikání společnosti
dosahování zisku
Kvalita zdravotní péče a dlouhodobá finanční udržitelnost jsou nadřazeny požadavku na dosahování zisku společnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pořadí priorit společnosti je základním ukazatelem při výkladu pojmu péče řádného hospodáře.“ 

- 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

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit zápis změn stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s. do obchodního rejstříku ve lhůtě stanovené zákonem

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. vyhotovit úplné znění stanov a uložit je 
do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu změn stanov do obchodního rejstříku
Termín kontroly: 6.6.2011
Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.


45. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Doplnění členů dozorčí rady

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu.


46. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru zdravotnictví na projekt Help Haiti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1327/12/10

- projednala žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na humanitární projekt „Stop cholera in Haiti“ organizovaný společností HAND FOR HELP EUROPE o.s., Orlí 139, Liberec

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši: 30.000,-- Kč 
pro společnost HAND FOR HELP EUROPE o.s., Orlí 139, Liberec na projekt „Stop cholera in Haiti“

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru zdravotnictví pro výše uvedenou organizace v navrhované výši
- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smluv mezi Karlovarským krajem 
a žádajícím subjektem
Termín kontroly: 4.4.2011
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


47. Delegování člena do dozorčí rady společnosti NEMOS Sokolov s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1328/12/10

- deleguje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, do dozorčí rady společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. dnem 1.1.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


48. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1329/12/10

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ se zhotovitelem Sdružení „SYNER – ALGON – ISSO“ (SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, ALGON, a.s., Čsl. Armády 19, Hostivice a ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Svatava č.p. 255)

- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby se Sdružením „SYNER – ALGON – ISSO“ (SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, ALGON, a.s., Čsl. Armády 19, Hostivice a ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Svatava č.p. 255)

Termín kontroly: 21.2.2011

Zodpovídá:	Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov


49. Změna zařazení do platové třídy ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1330/12/10

- schvaluje změnu zařazení do platové třídy Ing. Pavla Žemličky, ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, s účinností od 1. ledna 2011 dle důvodové zprávy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou platového zařazení ředitele příspěvkové organizace 
Termín kontroly: 24.1.2011

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


50. Strategie rozvoje vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji – zpráva o postupu práce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1331/12/10

- bere na vědomí dosavadní postup prací na Strategii rozvoje vzdělávací soustavy 
v Karlovarském kraji a varianty obsahové orientace vize této strategie dle návrhu 

- schvaluje návrh SWOT analýzy Strategie rozvoje vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji dle návrhu 

- ukládá uvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy a pro oblast regionálního rozvoje vybrat jednu z variant obsahové orientace vize Strategie rozvoje vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji, a to do konce února 2012

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit radě kraje ke schválení vybranou variantu 
Termín kontroly: 4.4.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


51. Vyjádření k oznámení záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání Kamenolom Lipná“ podle 
§ 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1332/12/10

- projednala oznámení záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání Kamenolom Lipná“ a vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj se záměrem „Plán otvírky, přípravy a dobývání Kamenolom Lipná“ souhlasí 
za podmínky, že v případě častých trhacích prací bude provedeno měření vysokoenergetického impulzního hluku u domu Lipná č.p. 39, vznikajícího při trhacích pracích a v případě překročení hygienických limitů bude stanoveno omezení počtů odstřelů za směnu.  

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


52. Aktualizace Programu snižování emisí a Programu ke zlepšení kvality ovzduší Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1333/12/10

- schvaluje a vydává Aktualizaci Programu snižování emisí a Programu ke zlepšení kvality ovzduší Karlovarského kraje
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


53a) Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně obchodní společností Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/01.0025

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1334/12/10

- revokuje usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1256/11/10 ze dne 25. listopadu 2010 takto:

- bere na vědomí informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200.250,60 Kč 
dle Platebního výměru č. 4/2010, č.j.: 1141/LP/10-2 ze dne 11.11.2010

- bere na vědomí informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 272.950,-- Kč 
dle Platebního výměru č. 5/2010, č.j.: 1142/LP/10 ze dne 11.11.2010

- bere na vědomí informaci o vzniku povinnosti odvodu ve výši 1.032.449,-- Kč z titulu porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

- bere na vědomí pokyn Evropské komise COCOF/07/0037/03-CS – doporučený pro rozhodování 
o prominutí nebo částečném prominutí odvodu a penále v případě nesrovnalosti související s porušením postupů pro zadávání zakázek z finanční podpory Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200.250,60 Kč a to ve výši 100% z této částky 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti zaplatit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 81.662,-- Kč a to ve výši 100% z této částky

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje neschválit prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně ve výši 272.950,-- Kč 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti zaplatit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 82.996,-- Kč a to ve výši 100% z této částky 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně z částky 1.032.449,-- Kč a to ve výši 75% z této částky

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti zaplatit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 324.188,99 Kč a to ve výši 100% z této částky 
Termín kontroly: 4.4.2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


53b) Prohlášení Rady Karlovarského kraje k situaci ve zdravotnictví ČR  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1335/12/10


Preambule:
Karlovarský kraj není odpovědný za současnou nedobrou situaci ve zdravotnictví, která je důsledkem toho, že stát problémy v tomto resortu dlouhodobě neřeší. Práce zdravotníků je dlouhodobě podhodnocena. Systémové chyby včetně nedodržování závazků zdravotních pojišťoven vůči zdravotnickým zařízením nyní dopadají na celý systém, a tím i na každého z nás. Karlovarský kraj usiluje o stabilizaci zdravotnictví v regionu, bez systémového řešení na celorepublikové úrovni, je to ale velmi obtížné. 

V této souvislosti Rada Karlovarského kraje

- konstatuje, že s blížícím se koncem roku nejsou známy obrysy řešení neklidné situace ve zdravotnictví ČR. Je zřejmé, že lékaři v rámci výzvy „Děkujeme, odcházíme“ ze svých požadavků neustoupí a zároveň vláda ČR nenabízí žádné řešení. Tento stav přispívá k ohrožení poskytování akutní zdravotní péče v Karlovarském kraji. Závažnost celé situace dokumentují výstupy Asociace českých a moravských nemocnic, zdravotní komise Asociace krajů ČR a další (příloha č. 1 a 2). Karlovarský kraj nepřebírá ani nemůže převzít odpovědnost za centrální rozhodování vlády, avšak garantuje občanům zachování kvalitní 
a dostupné zdravotní péče ve svých zdravotnických zařízeních. V této souvislosti garantuje nalezení vhodného řešení stabilizace a rozvoje ve všech dalších zdravotnických zařízeních a žádá lékařský personál nemocnic Karlovarského kraje, aby v tomto kontextu přehodnotil své rozhodnutí 
a zdravotnická zařízení neopouštěl. 

- ukládá radnímu pro oblast zdravotnictví zpracovat, a nejpozději do 15.1.2011 předložit Radě Karlovarského kraje k projednání:

	Návrh řešení dlouhodobé stabilizace a rozvoje Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to zejména s ohledem na nutnost zachování centrálního zařízení krajského typu (páteřní nemocnice).

Návrh detailního harmonogramu jednotlivých kroků navrženého postupu.
Návrh právního a organizačního zajištění realizace tohoto postupu. 

Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, uvolněný člen zastupitelstva kraje


53c) Přerozdělení  příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1336/12/10

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2010 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje (dle žádosti ve výši 
do 200 tis. Kč), a to:

Žadatel
Název objektu
Název projektu
Návrh 
Náboženská obec Církve čs. husitské Karlovy Vary 
Karlovy Vary, kostel sv. Petra a Pavla
Oprava věžních hodin
67.000,-- Kč

- schvaluje navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2010 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje (dle žádosti ve výši 
do 200 tis. Kč) žadateli, kterému byl již v roce 2010 příspěvek poskytnut, a to:





Žadatel
Název objektu
Název projektu
Návrh 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši
Hranice u Aše, evangelický kostel
Výměna břidlicové střešní krytiny z jedné poloviny celkové plochy – jižní strana
33.000,-- Kč

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 477/05/10 ze dne 13.5.2010 a to tak, že výše příspěvku uvedená v tabulce č. 1 na 9. řádku ve 4. sloupci se mění ze 150.000,-- Kč na 183.000,-- Kč, takže 
na realizaci projektu: Hranice u Aše, evangelický kostel – výměna břidlicové střešní krytiny z jedné poloviny celkové plochy – jižní strana, bude poskytnut příspěvek ve výši 183.000,-- Kč
Termín kontroly: 7.2.2011

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


53d) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Národnímu institutu 
pro další vzdělávání

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1337/12/10

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Národnímu institutu pro další vzdělávání v celkové výši 120.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů kvalifikačního studia pro učitele mateřských, základních a středních škol v Karlovarském kraji „Studium k výkonu specializovaných činností - Školní koordinátor EVVO“ 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu 
o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 19.9.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


53 e) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Vybudování systému Karty Karlovarského kraje
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení požadavků na kvalifikaci a způsobu prokázání jejich splnění 
- schválení uveřejnění oznámení o zakázce
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1338/12/10

- bere na vědomí Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“ v předloženém znění 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek – Příručky pro žadatele Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013 
na veřejnou zakázku „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“
- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“ dle návrhu 

- schvaluje požadavky na kvalifikaci dodavatele veřejné zakázky „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“ dle návrhu 

- schvaluje uveřejnění Oznámení o zakázce „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“ v předloženém znění 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje Oznámení 
o zakázce „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“ zveřejnit dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek – Příručky pro žadatele Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Zborník (APDM KK)		- náhradník: Ing. Uhříček (APDM KK)
- člen: Ing. Brtek (KÚ)			- náhradník: Ing. Novák (KÚ)
- člen: Ing. Šteflová (KÚ)	 		- náhradník: p. Bína (KÚ)
		
- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Gold				- náhradník: Ing. Orálek
- člen: Ing. Navrátil				- náhradník: Ing. Bradáč	
- člen: p. Mleziva				- náhradník: Mgr. Hybner 
- člen: p. Murčo				- náhradník: Ing. Berka
- člen: p. Čermák				- náhradník: PaedDr. Emler
- člen: Ing. Šteflová (KÚ)			- náhradník: p. Bína (KÚ)
- člen: Ing. Brtek (KÚ)			- náhradník: Ing. Novák (KÚ)
Termín kontroly: 24.1.2011

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


53f) Schválení Dohody o předčasném užívání části stavby projektu Cyklostezka Ohře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1339/12/10

- schvaluje Dohodu o předčasném užívání části stavby projektu Cyklostezka Ohře dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dohody o předčasném užívání části stavby projektu Cyklostezka Ohře

Termín kontroly: 21.2.2011

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace





