Usnesení z 1. jednání RKK dne 3.1.2011
3.1.2011		Strana 1 (celkem 1)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 1. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. ledna 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:05 do 10:13 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva (od 09:07 hod.), PaedDr. Emler, 
Ing. Bradáč (od 09:07 hod.), (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Divišová, Bc. Lokajíček
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.1.2011		  RK 01/01/11

	2.	Rozpočtové změny								  RK 02/01/11
  3.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Implementace SSL 		  staženo
	a integrace spisovny“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  4.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Projektové řízení“		  staženo
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  5.	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodatečné 		  RK 03/01/11
	zateplení 	objektů Gymnázia Ostrov“
  6.	Program obnovy venkova 2010 – žádost obce Staré Sedlo				  RK 04/01/11
  7.	Poskytnutí podpory společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 		  RK 05/01/11
	na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska 
	(odborných konzultantů)
  8.	Projekt: „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“		  RK 06/01/11
  9.	Změna u realizované akce v rámci programu Podpora rozvoje cyklistické 		  RK 07/01/11
	infrastruktury v Karlovarském kraji 2010
10.	Projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy 	  RK 08/01/11
	Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci 
	Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 
	- Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
11.	Změna člena Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality 			  RK 09/01/11
	v Karlovarském kraji
12.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		  RK 10/01/11
	pozemkové parcely č. 754/9 v k. ú. Hroznětín – KSB spol. s r.o.
13.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 		  RK 11/01/11
	pozemkových parcel č. 911/4, č. 914/1 a č. 914/4 v k. ú. Hroznětín 
- Sedlecký kaolin a.s.
14.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební 	  RK 12/01/11	
	parcely č. 330/8, č. 330/9 a č. 330/10 v k. ú. Všeborovice
15.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním    RK 13/01/11	
	inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
16.	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nákup 	   RK 14/01/11
	4 ks sanitních vozidel RZP v provedení RLP a 1 ks sanitního vozidla DRNR 
	pro Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“  
17.	Smlouvy o vzdělávání v rámci projektů Karlovarského kraje			   RK 15/01/11
18.	Projekt „Designškola – Středisko celoživotního vzdělávání při SPŠ keramické 	   RK 16/01/11
a sklářské Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola 
	keramická a sklářská Karlovy Vary
19.	Projekt „Gastronomie“ příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně	   RK 17/01/11	
20.	Změna složení Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje		   RK 18/01/11
21.	Odvolání a jmenování členů školské rady při střední škole, jejíž činnost 		   staženo
	vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov
22.	Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína 	   staženo
	Dvořáka Karlovy Vary a určení jejího platu
23a)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice   RK 19/01/11	
	a.s.: Schválení kupní smlouvy na dodávku vybavení s názvem „Modernizace 
	a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra nemocnice Karlovy 
	Vary“
23b)	Závěry znaleckého posudku na ocenění nájmu části podniku Karlovarské krajské 	   RK 20/01/11	
	nemocnice a.s. – nemocnice Sokolov
23c)	Rozdělení finančních prostředků veřejné sbírky za účelem zmírnění následků 	   RK 21/01/11	
škod způsobených povodněmi v roce 2010









        Mgr. Martin Havel, v z.				  Ing. Eva Valjentová v. r.
                    hejtmana						 ověřovatel
         Karlovarského kraje






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Evu Valjentovou
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 3	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Implementace SSL a integrace spisovny“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
				- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 4	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Projektové řízení“		  
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
				- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 21	Odvolání a jmenování členů školské rady při střední škole, jejíž činnost 
vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

bod č. 22	Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary a určení jejího platu

Rozšíření programu o:

bod č. 23 a)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: 
Schválení kupní smlouvy na dodávku vybavení s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra nemocnice Karlovy Vary“

bod č. 23 b)	Závěry znaleckého posudku na ocenění nájmu části podniku Karlovarské krajské nemocnice a.s. – nemocnice Sokolov

bod č. 23 c)	Rozdělení finančních prostředků veřejné sbírky za účelem zmírnění následků škod způsobených povodněmi v roce 2010



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.1.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 01/01/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.1.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 02/01/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 1/2011
 - přesun rozpočtových prostředků v celkové částce ± 5.300.000,-- Kč z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu na podporu nestátních neziskových organizací. Finanční prostředky byly schváleny usnesením č. ZK 307/12/10 ze dne 9.12.2010 pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na  financování sociálních  projektů v roce 2011 (rozpis na jednotlivé příjemce a projekty je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 2/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 710.000,-- Kč na mzdové výdaje uvolněného člena zastupitelstva - předsedy Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 3/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru dopravy a silničního hospodářství do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 21.447,-- Kč na úhradu nájemného za pronájem pozemku, v rámci integrovaného projektu Dopravní terminály Karlovarského kraje Dopravní terminál Mariánské Lázně. Projekt je připraven k realizaci a financování z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 
3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu č. 4/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru dopravy a silničního hospodářství do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 12.600,-- Kč na úhradu nájemného za pronájem pozemku v rámci integrovaného projektu Dopravní terminály Karlovarského kraje Dopravní terminál Cheb. Projekt je připraven k realizaci a financování z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 – Dostupnost 
a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu č. 5/2011
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 700.000,-- Kč z odboru regionálního rozvoje do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů spojených se smluvním zajištěním pozemků – nájemní smlouvy pro projekt Cyklostezka Ohře, akce č. 4009, realizovaného 
a financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 6/2011
- zapojení financování zvláštního účtu Projekty příspěvkových organizací (zůstatek k 31.12.2010) celkem ve výši 3.925.735,45 Kč, rozpočtové prostředky byly převedeny na základě podaných žádostí 
o platbu a uzavřených smluv o poskytnutí dotace, přes bankovní účet zřizovatele, pro tyto příspěvkové organizace Karlovarského kraje:
- Ministerstvo životního prostředí ČR, neinvestiční ve výši 1.274.225,-- Kč, Muzeum Sokolov, projekt Cíl 3 – podíl státní rozpočet
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, neinvestiční ve výši 7.758,-- Kč, ISŠTE Sokolov, projekt Cíl 3 Solární škola – podíl státní rozpočet
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, investiční ve výši 2.643.752,45 Kč, KSÚS, Cíl 3 Přeshraniční propojení – podíl státní rozpočet  

Termín kontroly: 7.2.2011

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


3. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Implementace SSL a integrace spisovny“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


4. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Projektové řízení“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


5. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 03/01/11

- schvaluje vyloučení uchazeče THERMIA-BAU a.s., Česká 1, Karlovy Vary, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ vyhlášenou příspěvkovou organizací Gymnázium Ostrov z důvodu nesplnění základních kvalifikačních předpokladů

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o., Poštovní 24, Kadaň, s nabídkovou cenou 5.541.351,50 Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Milana Martinka, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, podpisem smlouvy o dílo po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 7.2.2011 

Zodpovídá: Mgr. Milan Martinek, ředitel příspěvkové organizace 


6. Program obnovy venkova 2010 – žádost obce Staré Sedlo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 04/01/11

- souhlasí s neprodloužením termínu pro dokončení akce na kterou byl poskytnut příspěvek obci Staré Sedlo v rámci Programu obnovy venkova na realizaci akce „Výstavba komunikace ul. Krátká“ 
a odstoupením od smlouvy ev. č. D 808/2010
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly: 4.4.2011 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


7. Poskytnutí podpory společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 05/01/11

- souhlasí s poskytnutím podpory společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ve výši 115.000,-- Kč

- souhlasí s předloženým návrhem „Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na rok 2011 společnosti NIPI BP, o.p.s. 
na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)“ ve výši 
115.000,-- Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na rok 2011 společnosti NIPI BP, o.p.s. 
na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)“

Termín kontroly: 7.3.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


8. Projekt: „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 06/01/11

- bere na vědomí přípravu projektu „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“

- souhlasí s předložením projektu „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“

- rozhodla jmenovat Bc. Filipa Degla vedoucím projektu „Politika životního prostředí na Islandu 
– přenos zkušeností“ a Bc. Jaroslava Sobotku vedoucí kontaktní osobou tohoto projektu 

- schvaluje vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“ v celkové výši 5.832,-- Euro, tj. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“
v celkové výši 5.832,-- Euro, tj. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu

- schvaluje vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 38.880,-- Euro

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 38.880,-- Euro

Termín kontroly: 21.3.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


9. Změna u realizované akce v rámci programu Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 07/01/11

- schvaluje změnu závazných parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek Svazku obcí Bystřice v rámci programu Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji a návrh dodatku 
č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 242/2010
Zodpovídá:  Ing. arch. Jaromír Musil, odbor regionálního rozvoje


10. Projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 08/01/11

- souhlasí, aby Ing. Lenka Wolhrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace byla jmenována vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jmenování Ing. Lenky Wolhrabové, ředitelky Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvkové organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova 
pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 310.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla ve výši 310.000,-- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla mezi Karlovarským krajem a Domovem pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla mezi Karlovarským krajem a Domovem pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla byla příspěvková organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žadatele o dotaci pro projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla v rámci příslušné výzvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla v rámci příslušné výzvy

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 5.000.000,-- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory  3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 5.000.000,-- Kč včetně DPH uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 
3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla po celou dobu jeho realizace ve výši 10 % uznatelných výdajů, tj. 500.000,-- Kč včetně DPH a výdajů neuznatelných

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla po celou dobu jeho realizace ve výši 10 % uznatelných výdajů, tj. 500.000,-- Kč včetně DPH a výdajů neuznatelných
Termín kontroly: 18.4.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


11. Změna člena Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 09/01/11

- schvaluje změnu člena Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji 
dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


12. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 754/9 v k. ú. Hroznětín – KSB spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 10/01/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 754/9 o výměře cca 76 m2  v k. ú. a obci Hroznětín, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi společností KSB spol. s r.o., se sídlem Božičany č.p. 167, PSČ 362 26 Božičany, IČ 45350124 (jako budoucí dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti 
KSB spol. s r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací dle návrhu

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

Termín kontroly: 6.6.2011

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


13. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 911/4, č. 914/1 a č. 914/4 v k. ú. Hroznětín - Sedlecký kaolin a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 11/01/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 911/4 o výměře cca 2191 m2, části pozemkové parcely č. 914/1 o výměře cca 
4042 m2 a části pozemkové parcely č. 914/4 o výměře 2996 m2, vše v k. ú. a obci Hroznětín, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi společností Sedlecký kaolin a.s., se sídlem Božičany č.p. 167, PSČ 362 26 Božičany, IČ 63509911 (jako budoucí dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z majetku společnosti Sedlecký kaolin a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací dle návrhu

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

Termín kontroly: 6.6.2011

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


14. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcely č. 330/8, 
č. 330/9 a č. 330/10 v k. ú. Všeborovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 12/01/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat stavební parcely č. 330/8 o výměře 192 m2, č. 330/9 
o výměře 144 m2 a č. 330/10 o výměře 32 m2, v k. ú. Všeborovice a obci Dalovice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností BENZINA, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ 60193328, (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.239,26 Kč/m2, tj. 456.050,-- Kč + 2.000,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 
458.050,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti BENZINA, s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej stavebních parcel č. 330/8 o výměře 192 m2, č. 330/9 o výměře 144 m2 a č. 330/10 o výměře 32 m2, v k. ú. Všeborovice 
a obci Dalovice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), 
a společností BENZINA, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ 60193328, 
(jako kupující na straně druhé), za cenu 1.239,26 Kč/m2, tj. 456.050,-- Kč + 2.000,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 458.050,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti BENZINA, s.r.o.

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

Termín kontroly: 6.6.2011

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


15. 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 13/01/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 2638/1 a č. 3025/2 v k. ú. Luby I, silnice č. II/212 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 914-210/2010 ze dne 12.7.2010 (umístění inženýrských sítí – vzdušné 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. 808/2 v k. ú. Nová Ves u Křižovatky, silnice č. III/2134 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 264-210/10 ze dne 24.10.2010 (umístění inženýrských sítí – vodovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1693/1 v k. ú. Hazlov, silnice č. II/213 
ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu č. 676-42/2010 
ze dne 30.4.2010 (umístění inženýrských sítí – nadzemní vedení samonosného kabelu a umístění sloupu s betonovou patkou), 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. 10 v k. ú. Horní Částkov, silnice 
č. III/00635 ve prospěch společnosti GREEN RECYCLING MACHINES a.s., dle geometrického plánu č. 147-368/2010 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009 

- 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


16. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nákup 4 ks sanitních vozidel RZP v provedení RLP a 1 ks sanitního vozidla DRNR pro Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 14/01/11

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Nákup 4 ks sanitních vozidel RZP v provedení RLP a 1 ks sanitního vozidla DRNR pro Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče SICAR spol. s r.o., se sídlem Ke Kolodějům 163, Sibřina, IČ 47541547, s nabídkovou cenou 20.868.722,-- Kč včetně DPH 
a rezervy 5 % 

- pověřuje MUDr. Iva Tukinského, ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže SICAR spol. s r.o., se sídlem 
Ke Kolodějům 163, Sibřina, IČ 47541547, s nabídkovou cenou 20.868.722,-- Kč včetně DPH a rezervy 
5 % po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 11.7.2011

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


17. Smlouvy o vzdělávání v rámci projektů Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 15/01/11

- schvaluje vzorové znění smlouvy o vzdělávání pedagogických pracovníků na rok 2011 mezi Karlovarským krajem na straně jedné a právnickými osobami vykonávajícími činnost základních 
a středních škol v Karlovarském kraji na straně druhé v rámci projektů Karlovarského kraje s názvem Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Inovace školského portálu Karlovarského kraje

- svěřuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 4, ve spojení s ustanovením § 59 odst. 3 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi Karlovarského kraje rozhodování o uzavírání uvedených smluv o vzdělávání s jednotlivými smluvními stranami, a to za podmínek obecně definovaných ve vzorovém znění smlouvy
Termín kontroly: 21.2.2011

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

18. Projekt „Designškola – Středisko celoživotního vzdělávání při SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 16/01/11

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Designškola - Středisko celoživotního vzdělávání 
při SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 3 – Další vzdělávání, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje
 
- jmenuje Ing. Bc. Markétu Šlechtovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, vedoucí projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Designškola 
- Středisko celoživotního vzdělávání při SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Designškola - Středisko celoživotního vzdělávání 
při SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary“ byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

- souhlasí s uzavřením smluv o nefinančním partnerství v projektu „Designškola - Středisko celoživotního vzdělávání při SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary“ mezi příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem a Silikátovým svazem 

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Designškola - Středisko celoživotního vzdělávání 
při SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Designškola - Středisko celoživotního vzdělávání 
při SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary“ ve výši cca 3.850.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze Státního rozpočtu ČR 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 21.3.2011  
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


19. Projekt „Gastronomie“ příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 17/01/11

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Gastronomie“ příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 3 – Další vzdělávání, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje
 
- jmenuje Ing. Jiřího Chuma, ředitele příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Gastronomie“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Gastronomie“ byla příspěvková organizace Hotelová škola Mariánské Lázně

- souhlasí s uzavřením smlouvy o nefinančním partnerství v projektu „Gastronomie“ mezi příspěvkovou organizací Hotelová škola Mariánské Lázně a Léčebnými Lázněmi Mariánské Lázně, a.s. 

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Gastronomie“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Gastronomie“ ve výši 3.600.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze Státního rozpočtu ČR 

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 21.3.2011  
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


20. Změna složení Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 18/01/11
- odvolává Ing. Jiřího Švaříčka z funkce člena Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje

- jmenuje Ing. Andreu Pfeffer Ferklovou členem Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje

- jmenuje Mgr. Pavla Januse členem Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje
Termín kontroly: 7.3.2011 

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


21. Odvolání a jmenování členů školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.
 
22. Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary a určení jejího platu

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


23a) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Schválení kupní smlouvy na dodávku vybavení s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra nemocnice Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 19/01/11

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ 263 65 804, 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 veřejné zakázce na dodávku vybavení s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra nemocnice Karlovy Vary“, zadané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

- projednala a schvaluje v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s. čl. 9, bod písm. p) návrh kupní smlouvy na dodávku vybavení s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra nemocnice Karlovy Vary“, zadané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, uzavřený mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 00676853
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


23b) Závěry znaleckého posudku na ocenění nájmu části podniku Karlovarské krajské nemocnice a.s. – nemocnice Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 20/01/11

- bere na vědomí znalecký posudek č. 222-29/2010 zpracovaný za účelem určení obvyklé výše nájemného části podniku Karlovarské krajské nemocnice a.s. a dodatek č. 1 ke znaleckému posudku

- schvaluje výstupy znaleckého posudku č. 229-29/2010 ve variantě B s návrhem pro zajištění auditorsky ověřených dat k 31.12.2010 bez časového odstupu mezi vymezením části podniku a účinností smlouvy 
o nájmu části podniku
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


23c) Rozdělení finančních prostředků veřejné sbírky za účelem zmírnění následků škod způsobených povodněmi v roce 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 21/01/11

- bere na vědomí informaci o rozdělení částečného výtěžku veřejné sbírky k datu 5. září 2010 ve výši 128.000,-- Kč, kterou přímo v postižené oblasti zajišťoval pan Miloslav Čermák, náměstek hejtmana

- schvaluje rozdělení zbývajícího výtěžku veřejné sbírky ve výši 61.136,95 Kč, a to Obci Višňová 
ve výši 30.568,95 Kč a Obci Bílý Kostel nad Nisou ve výši 30.568,-- Kč

- schvaluje návrhy smluv o poskytnutí daru na zmírnění následků škod způsobených povodněmi v roce 2010

- pověřuje pana Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana, uzavíráním a podpisem darovacích smluv 
a zajištění předání finančních prostředků postiženým obcím
Termín kontroly: 7.4.2011
Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



