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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 3. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 24. ledna 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:39 do 12:55 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč, (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. M. Tomsová, Ing. V. Tomsová, Bc. Lokajíček
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 24.1.2011		  RK 24/01/11
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci Záchranný kruh 	  RK 25/01/11

v roce 2011 
	Rozpočtové změny								  RK 26/01/11

Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			  RK 27/01/11
pro Klub stomiků Karlovy Vary
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			  RK 28/01/11
pro Sdružení obětí nacismu
Žádost obce Trstěnice o poskytnutí neinvestiční dotace				  RK 29/01/11
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 30/01/11
příspěvkových organizací Domov pro seniory v Lázních Kynžvart a Domov 
se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku
Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Hotelová škola 	  RK 31/01/11
Mariánské Lázně, Komenského 449
Žádost Domu dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, 350 02 Cheb, o prominutí 	  RK 32/01/11
odvodu za porušení rozpočtové kázně
	Pokračování v soudním řízení ve věci žaloby o náhradu škody proti bývalým 	  RK 33/01/11
zaměstnancům Nemocnice Cheb, p.o.
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodání poradenských služeb 	  RK 34/01/11
a informačního systému pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Výsledek veřejnosprávní kontroly projektu „Implementace finanční gramotnosti 	  RK 35/01/11
ve školní praxi“ reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01.0023 realizovaný příspěvkovou 
organizací Integrovaná střední škola Cheb a přijetí opatření ke zjištěným 
nedostatkům
	Výsledek veřejnosprávní a administrativní kontroly projektu „Inovace a podpora 	  RK 36/01/11
výuky na gymnáziu“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0011 realizovaný příspěvkovou 
organizací Gymnázium Sokolov a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům 
a žádost příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov o úlevu z povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského kraje
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Přístavba Jazykového 		  RK 37/01/11
a komunikačního centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního 
dodavatele stavby“

- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení kvalifikace a výběr zájemců
- jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Vozidlový odbavovací systém 	  staženo
Karty Karlovarského kraje

- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace
- schválení uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Revokace části usnesení č. RK 63/01/10 a souhlas se změnou spolufinancování 	  staženo
projektu „Karlovarská karta“
	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	  RK 38/01/11
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje 
pro rok 2011 – I. etapa
	Převod práv a povinností v rámci smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné 	  RK 39/01/11
regionální osobní drážní dopravě ze společnosti VIAMONT a.s. na společnost 
VIAMONT Regio a.s.
	Žádost o poskytnutí účelové dotace na rok 2011 k dofinancování prokazatelné 	  RK 40/01/11
ztráty ve veřejné regionální osobní drážní dopravě a uzavření Dodatku č. 6 
ke smlouvě o závazku veřejné služby s dopravcem České dráhy, a.s.
	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemních smluv  		  RK 41/01/11

Program obnovy venkova 2011 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4	  RK 42/01/11
	Projekt „Cyklostezka Ohře“ – schválení Smlouvy o partnerství			  RK 43/01/11
Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - Pravidla 	  RK 44/01/11
	Příspěvek Oáze klidu o.p.s.   							  RK 45/01/11
Projekt „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken 	  RK 46/01/11
a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 
příspěvková organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní 
osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
Projekt „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna 		  RK 47/01/11
vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. 
- Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
Záměr využít prostory ve Střední průmyslové škole keramické a sklářské 		  RK 48/01/11
Karlovy Vary a v budově Střední odborné školy stavební Karlovy Vary 
– v Pensionu Hestia pro účely sociálních služeb
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „DOZP SOKOLÍK – stavební	  staženo
úpravy a modernizace“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Informace o kapacitách v pobytových zařízeních sociálních služeb příspěvkových	  RK 49/01/11 	
organizací Karlovarského kraje
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociální rehabilitace pro osoby 	  RK 50/01/11
se zdravotním - mentálním postižením v Karlovarském kraji“ 

	Dohoda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Národním centrem		  RK 51/01/11
Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.2.2011		  RK 52/01/11
Schválení záměru projektu „Motivační program pro zaměstnance Karlovarského 	  RK 53/01/11
kraje a jeho organizací“
	Úplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Dvory a Tašovice do vlastnictví Karlovarského	  RK 54/01/11 	
kraje v souvislosti s výstavbou Vědeckotechnického parku
	Informace o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene 			  RK 55/01/11
od 1.7.2010 do 31.12.2010
	Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé 	  RK 56/01/11
na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě 
chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy 
katastrálního operátu
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby 	  RK 57/01/11
silnice č. I/6 včetně součástí a příslušenství, mostů a pozemků v k. ú. Kamenný 
Dvůr, Zlatá u Kynšperka nad Ohří, Arnoltov a Rudolec u Březové – ŘSD ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby 	  RK 58/01/11
silnice č. I/6 včetně součástí, příslušenství a pozemků v k. ú. Dobroše – ŘSD ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		  RK 59/01/11
pozemkové parcely č. 453/32 v k. ú. Obilná – ŘSD ČR
	Záměr bezúplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje 	  RK 60/01/11
– budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 255, vč. pozemku st.p.č. 255, 
vše v k. ú. Boží Dar
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 16 na pozemku 	  RK 61/01/11
p.č.st. 239/2 v k. ú. Toužim
	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če 	  RK 62/01/11
na st.p.č. 7403 v k. ú. Cheb
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	  RK 63/01/11 	
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
	Uzavření smluv o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby v souvislosti	  RK 64/01/11 
se stavbou „Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté“  
	Změna části usnesení č. RK 1020/10/10 ze dne 21.10.2010 – Úplatné nabytí 	  RK 65/01/11
nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 1492/16 
v k. ú. Sokolov
	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3250/53, k. ú. Aš, ve prospěch 	  RK 66/01/11
společnosti TRAVEL FREE, s.r.o.
	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 78/16, k. ú. Sokolov, ve prospěch 	  RK 67/01/11
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3549/1,	  RK 68/01/11 	
k. ú. Sokolov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 			  RK 69/01/11
k p.p.č. 224/552,	k. ú. Ostrov nad Ohří, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s.
	Záměr kraje bezúplatně převést vodovodní řád umístěný na p.p.č. 527/52 		  RK 70/01/11
k. ú. Dvory v majetku Karlovarského kraje, do majetku Vodohospodářského 
sdružení obcí západních Čech, zastoupeného společností Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a.s.
	Přijetí daru movitých věcí - dva sanitní vozy rychlé záchranné služby 		  RK 71/01/11
Volkswagen Transporter od Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. 
do vlastnictví Karlovarského kraje zastoupeného Územní zdravotnickou 
záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací
	Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění 	  RK 72/01/11
výkonu regionálních funkcí knihoven v Sokolově a Chebu
Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury		  RK 73/01/11
Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje 	  RK 74/01/11
ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
	Výjimka z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	  RK 75/01/11
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2011
	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 76/01/11
nemocnice a.s.: Schválení smlouvy „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské 
krajské nemocnice a.s. - dodávka zdravotnických přístrojů“
Změna v zajištění zubní pohotovostní služby v Karlovarském kraji		  RK 77/01/11
Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína	  RK 78/01/11 
Dvořáka Karlovy Vary a určení jejího platu
Odvolání a jmenování členů školské rady při střední škole, jejíž činnost 		  RK 79/01/11
vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov
Projekt „SATURN – Podpora nabídky dalšího vzdělávání na ISŠTE Sokolov“ 	  RK 80/01/11
příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup kombajnu o výkonu 	  staženo
cca 500 Hp, šířka lišty 9 m“
- schválení formy zadávacího řízení  
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Změna usnesení č. RK 1243/11/10 ze dne 25. listopadu 2010 - Změny 		  RK 81/01/11
zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem
Výsledek kontrol provedených u příspěvkové organizace Základní umělecká 	  RK 82/01/11
škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Petice za zachování Střední odborné školy a středního odborného učiliště 		  RK 83/01/11
v Nejdku	
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 	  RK 84/01/11
za školní rok 2009/2010 
Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2011		  RK 85/01/11
Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 	  RK 86/01/11
a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011
Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí – 22. výzva	  RK 87/01/11	
	Vyjádření k oznámení vlivu záměru „Větrná elektrárna Opatov u Lubů“ 		  RK 88/01/11
na životní prostředí podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí
	Změna č. 22 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 		  RK 89/01/11
u obce Těšovice
71a)	Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice	  RK 90/01/11 
Karlovy Vary“
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace 
projektu  
- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu  
71b)	Příprava zadávacího řízení na „Zajištění technického dozoru stavebníka 		  RK 91/01/11
a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Dopravní terminál Cheb“
- schválení formy zadávacího řízení
	- schválení subjektů k obeslání výzvou
	schválení kvalifikačních kritérií

schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
71c)	Příprava zadávacího řízení na „Zajištění technického dozoru stavebníka 		  RK 92/01/11
a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Dopravní terminál 
Mariánské Lázně“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení kvalifikačních kritérií
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
		- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
71d)		Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 93/01/11
oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy
71e) 	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 94/01/11
oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení 
grantových projektů v rámci 3. kola výzvy
71f)		Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 95/01/11
oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy
71g)	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje - bytové jednotky	  RK 96/01/11 
č. 691/14 v budově č.p. 690 a č.p. 691 v k. ú. a obci Horní Slavkov
71h)	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 	  RK 97/01/11
Karlovarského kraje
71i)	Pracovní cesta zástupců Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Regionálního	  RK 98/01/11
stavebního sdružení Karlovy Vary a Karlovarského kraje do Vietnamu
71j)	Jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary v prostorách krajského úřadu	  	  RK 99/01/11











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











A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 15	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace
- schválení uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 16	Revokace části usnesení č. RK 63/01/10 a souhlas se změnou spolufinancování projektu „Karlovarská karta“

bod č. 28	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy 
a modernizace“
- 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. 61 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup kombajnu o výkonu cca 500 Hp, šířka lišty 9 m“
- schválení formy zadávacího řízení  
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rozšíření programu o:

bod č. 71 a)	Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  
- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu  

bod č. 71 b)	Příprava zadávacího řízení na „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Dopravní terminál Cheb“
- schválení formy zadávacího řízení
	schválení subjektů k obeslání výzvou

schválení kvalifikačních kritérií
schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 71 c) 	Příprava zadávacího řízení na „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Dopravní terminál Mariánské Lázně“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení kvalifikačních kritérií
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
				- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 71 d)	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy

bod č. 71 e) 	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy

bod č. 71 f)	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy

bod č. 71 g)	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje - bytové jednotky 
č. 691/14 v budově č.p. 690 a č.p. 691 v k. ú. a obci Horní Slavkov

bod č. 71 h)	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

bod č. 71 i)	Pracovní cesta zástupců Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary a Karlovarského kraje do Vietnamu

bod č. 71 j)	Jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary v prostorách krajského úřadu	  	  


 1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.1.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 24/01/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.1.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

2. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci Záchranný kruh v roce 2011 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 25/01/11

- souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na provoz regionálního bezpečnostního portálu „Záchranný kruh“ ve výši 400.000,-- Kč
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 400.000,-- Kč

Termín kontroly: 6.6.2011
Zodpovídá: 	JUDr. Manfred Kraus, pověřený k zastupování vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení 


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 26/01/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 7/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 150.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění přípravy fyzických osob stát se osvojiteli nebo pěstouny a dále na zajištění poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, příspěvková organizace, Kynšperk nad Ohří. 
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru kancelář ředitele úřadu, oddělení personálních věcí a vzdělávání Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,-- Kč na zřízení poradních sborů jako zvláštních orgánů 
pro účely zprostředkování osvojení pěstounské péče

Rozpočtovou změnu č. 8/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 20.275,50 Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Karlovy Vary a Ostrov 
na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2010.

Rozpočtovou změnu č. 9/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 55.000,-- Kč na základě zvýšení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní školy a mateřské školy při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart a následně navýšení provozního příspěvku ve stejné výši této organizaci. Finanční prostředky jsou určeny na nákup 
2 pylonových tabulí a jedné nástěnné tabule. 

Rozpočtovou změnu č. 10/2011
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z přebytku hospodaření z roku 2010 celkem ve výši 6.876.736,95 Kč do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o vrácenou návratnou finanční výpomoc (prosinec 2010) poskytnutou Karlovarským krajem příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov na předfinancování výdajů k realizaci projektu Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov realizovaného a financovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

Rozpočtovou změnu č. 11/2011
 - navýšení příjmů a výdajů z titulu zapojení vratky (leden 2011) návratné finanční výpomoci celkem 
ve výši 209.954.910,44 Kč do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se 
o vrácenou finanční výpomoc poskytnutou Karlovarským krajem příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Ostrov na předfinancování výdajů k realizaci I. etapy projektu Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov realizovaného a financovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Rozpočtovou změnu č. 12/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 36.000.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.“ - č.j. 29 129/2010-26 pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a dobrovolným svazkem obcí Karlovarského kraje 
(rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 13/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním dodatečných voleb do Zastupitelstva obce Prameny vyhlášených na 5. února 2011

Rozpočtovou změnu č. 14/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 17.970.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů ve školství v období I. čtvrtletí 2011 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Termín kontroly: 21.2.2011

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


4. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Klub stomiků Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 27/01/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek na rok 2011 pro Klub stomiků Karlovy Vary ve výši  30.000,-- Kč 
na provoz a činnost občanského sdružení na rok 2011

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Klubem stomiků Karlovy Vary dle návrhu
Termín kontroly: 21.3.2011
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení obětí nacismu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 28/01/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek na rok 2011 pro Sdružení obětí nacismu ve výši  25.000,-- Kč 
na celoroční činnost sdružení

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Sdružením obětí nacismu dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy 
Termín kontroly: 21.3.2011
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Žádost obce Trstěnice o poskytnutí neinvestiční dotace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 29/01/11

- souhlasí s neposkytnutím neinvestiční dotace obci Trstěnice ve výši 195.900,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje neinvestiční dotaci obci Trstěnice ve výši 
195.900,-- Kč neposkytnout

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkových organizací Domov pro seniory v Lázních Kynžvart a Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 30/01/11

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 100.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 200.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku 

Zodpovídá: ředitelky příspěvkových organizací


8. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně, Komenského 449

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 31/01/11

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Hotelové školy Mariánské Lázně k financování rekonstrukce výukového a školícího střediska pro barmany, baristy a barliery 
v předpokládané výši 950.000,-- Kč
Zodpovídá: Ing. Jiří Chum, ředitel příspěvkové organizace





9. Žádost Domu dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, 350 02 Cheb, o prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 32/01/11

- souhlasí s prominutím povinnosti odvodu Domu dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, 350 02 Cheb, ve výši 4.476,-- Kč za porušení rozpočtové kázně

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti odvodu Domu dětí 
a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, 350 02 Cheb, ve výši 4.476,-- Kč za porušení rozpočtové kázně

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


10. Pokračování v soudním řízení ve věci žaloby o náhradu škody proti bývalým zaměstnancům Nemocnice Cheb, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 33/01/11

- bere na vědomí informaci advokáta JUDr. Martina Čonky, který zastupuje Karlovarský kraj ve věci žaloby o náhradu škody

- souhlasí s pokračováním civilního řízení ve věci náhrady škody proti bývalým zaměstnancům Nemocnice Cheb, p.o.

Termín kontroly: 20.6.2011

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


11. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodání poradenských služeb a informačního systému pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 34/01/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku „Dodání poradenských služeb a informačního systému pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodání poradenských služeb a informačního systému pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci“ s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Šteflová		- náhradník: Ing. V. Tomsová
- člen: Ing. Kindratová	- náhradník: Ing. M. Tomsová 
- člen: Mgr. Tovth		- náhradník: p. Fratričová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: p. Čermák		- náhradník: Ing. Bradáč
- člen: Ing. Valjentová	- náhradník: Mgr. Borka
- člen: p. Murčo		- náhradník: Ing. Živný
- člen: Mgr. Volavková	- náhradník: Ing. Orálek
- člen: Ing. M. Tomsová	- náhradník: p. Fratričová

Termín kontroly: 21.3.2011

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


12. Výsledek veřejnosprávní kontroly projektu „Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi“ reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01.0023 realizovaný příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 35/01/11

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu u projektu „Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi“ realizovaný příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb

- ukládá příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 51.963,-- Kč 

- ukládá odboru ekonomickému realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Termín kontroly: 18.4.2011   

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


13. Výsledek veřejnosprávní a administrativní kontroly projektu „Inovace a podpora výuky 
na gymnáziu“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0011 realizovaný příspěvkovou organizací Gymnázium Sokolov a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 36/01/11

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu u projektu „Inovace a podpora výuky na gymnáziu“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0011 realizovaným příspěvkovou organizací Gymnázium Sokolov a závěry administrativní kontroly provedené odborem investic a grantových schémat

- ukládá příspěvkové organizaci Gymnázium Sokolov povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 28.930,-- Kč

- schvaluje povolit v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úlevu z povinnosti odvodu 28.930,-- Kč 
do rozpočtu Karlovarského kraje v plné výši

- ukládá odboru ekonomickému realizovat úkoly spojené s uložením odvodu a s úlevou z povinnosti odvodu  

Termín kontroly: 18.4.2011

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


14. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Přístavba Jazykového a komunikačního centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení kvalifikace a výběr zájemců
- jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 37/01/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Přístavba Jazykového a komunikačního centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

- schvaluje kvalifikační požadavky pro uchazeče o účast v užším řízení na veřejnou zakázku „Přístavba Jazykového a komunikačního centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“ 

- schvaluje omezení počtu zájemců pro účast v užším řízení na veřejnou zakázku „Přístavba Jazykového a komunikačního centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“ 
na maximální počet 5

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Přístavba Jazykového a komunikačního centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“ 

- jmenuje složení komise pro otvírání obálek s nabídkami (pro kvalifikační část a následně i pro realizaci stavby): 
- člen: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara		- náhradník: Mgr. Josef Hazi
- člen: Ing. Mgr. Miroslava Bezchlebová	- náhradník: Helena Čejková
- člen: Ing. Věra Tomsová			- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Bc. Lubomír Modrovič			- náhradník: Ing. Radim Adamec

- jmenuje složení komise pro posouzení a hodnocení kvalifikace a výběr zájemců:
- člen: PaedDr. Vratislav Emler			- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný		- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Ing. Radomil Gold			- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Hana Hozmanová			- náhradník: Jana Křížová
- člen: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara		- náhradník: Mgr. Josef Hazi 
- člen: Ing. Věra Tomsová			- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Bc. Lubomír Modrovič			- náhradník: Ing. Radim Adamec

- jmenuje složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci stavby:
- člen: PaedDr. Vratislav Emler			- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný		- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Ing. Radomil Gold			- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Hana Hozmanová			- náhradník: Jana Křížová
- člen: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara		- náhradník: Mgr. Josef Hazi 
- člen: Ing. Věra Tomsová			- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Bc. Lubomír Modrovič			- náhradník: Ing. Radim Adamec

- ukládá RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, realizovat zadávací řízení dle usnesení 

Termín kontroly: 20.6.2011 

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace 


15. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace
- schválení uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


16. Revokace části usnesení č. RK 63/01/10 a souhlas se změnou spolufinancování projektu „Karlovarská karta“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


17. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje pro rok 2011 – I. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 38/01/11

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravci: 
VV autobusy s.r.o., Cvinger bus s.r.o., PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o., ČI-DU, spol. s r.o., 
DPÚK a.s., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., František Farář, LIGNETA autobusy s.r.o. 
a Karel Vrbík, dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné městské osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravci: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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





18. Převod práv a povinností v rámci smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné regionální osobní drážní dopravě ze společnosti VIAMONT a.s. na společnost VIAMONT Regio a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 39/01/11

- souhlasí s převodem práv a povinností v rámci smlouvy ev. č.: 366/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, ze společnosti VIAMONT a.s., IČ: 64651711 na společnost VIAMONT Regio a.s., IČ: 28664116 dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě s dopravcem VIAMONT Regio a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 7.3.2011

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


19. Žádost o poskytnutí účelové dotace na rok 2011 k dofinancování prokazatelné ztráty ve veřejné regionální osobní drážní dopravě a uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby s dopravcem České dráhy, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 40/01/11

- schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě ev. č.: 345/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem České dráhy, a.s., dle návrhu

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace na rok 2011 ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě dle návrhu

- pověřuje hejtmana k podpisu a odeslání žádosti na Ministerstvo dopravy ČR k poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě dle návrhu

Termín kontroly: 2.5.2011

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


20. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemních smluv  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 41/01/11

- souhlasí s uzavřením podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a Czech Airlines Handling s.r.o. dle návrhu

Termín kontroly: 7.3.2011
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

21. Program obnovy venkova 2011 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 42/01/11

- souhlasí s předloženým návrhem přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2011 dotační titul 4 dle přílohy č. 1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: 4.4.2011 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


22. Projekt „Cyklostezka Ohře“ – schválení Smlouvy o partnerství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 43/01/11

- souhlasí s návrhem Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Karlovarským krajem a Městem Karlovy Vary

- schvaluje návrh Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Karlovarským krajem a Městem Karlovy Vary

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Karlovarským krajem a Městem Karlovy Vary

Termín kontroly: 16.5.2011

Zodpovídá:	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.


23. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - Pravidla 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 44/01/11

- souhlasí s Pravidly pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
– odboru regionálního rozvoje na dotační program „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na dotační program „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ dle návrhu
Termín kontroly: 21.2.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 




24. Příspěvek Oáze klidu o.p.s.   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 45/01/11

- souhlasí s poskytnutím příspěvku Oáze klidu o.p.s. na zajištění sociální služby domova se zvláštním režimem ve výši 210.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku Oáze klidu o.p.s. 
na zajištění sociální služby domov se zvláštním režimem ve výši 210.000,-- Kč

Termín kontroly: 2.5.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


25. Projekt „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 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 46/01/11

- souhlasí, aby Mgr. Hana Marešová, ředitelka příspěvkové organizace Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace, byla jmenována vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken 
a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 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 Mgr. Hany Marešové, ředitelky Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace, vedoucím projektu 
a hlavní kontaktní osobou projektu „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková 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 a střechy budovy, částečná výměna oken 
a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace,“ 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 670.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště 
a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 670.000,-- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 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 „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 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 „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 
3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla byla příspěvková organizace Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žadatele o dotaci pro projekt „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova 
pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 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 „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 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 a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 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 a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 9.180.000,-- 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 a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova 
pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 9.180.000,-- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 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 výše 10 % uznatelných výdajů, tj. 918.000,-- Kč včetně DPH a výdajů neuznatelných

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken 
a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 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. 918.000,-- Kč včetně DPH a výdajů neuznatelných
Termín kontroly: 18.4.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


26. Projekt „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, 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 47/01/11

- souhlasí, aby Ing. Libor Syrovátka, ředitel příspěvkové organizace Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, byl jmenován vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, 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. Libora Syrovátky, ředitele Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková 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, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 333.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 
3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 333.000,-- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, 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 Hranicích, 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, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, 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 Hranicích, příspěvková organizace

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ v rámci 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 Hranicích, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žadatele o dotaci pro projekt „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, 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 Hranicích, příspěvková organizace

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, 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, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova 
pro seniory v Hranicích, 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, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 2.868.500,-- 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, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 2.868.500,-- 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, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, 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. 286.850,-- Kč včetně DPH a výdajů neuznatelných (výši není možno 
před podáním žádosti odhadnout)

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, 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. 286.850,-- Kč včetně DPH a výdajů neuznatelných (výši není možno před podáním žádosti odhadnout)

Termín kontroly: 18.4.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí




27. Záměr využít prostory ve Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary 
a v budově Střední odborné školy stavební Karlovy Vary – v Pensionu Hestia pro účely sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 48/01/11

- schvaluje záměr využít prostory v budově Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary a v budově Střední odborné školy stavební Karlovy Vary – v Pensionu Hestia, které jsou v majetku Karlovarského kraje, pro poskytování sociálních služeb sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace

Termín kontroly: 25.7.2011

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


28. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy 
a modernizace“
- 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.


29. Informace o kapacitách v pobytových zařízeních sociálních služeb příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 49/01/11

- bere na vědomí Informace o kapacitách v pobytových zařízeních sociálních služeb příspěvkových organizací Karlovarského kraje
Termín kontroly: 21.11.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


30. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociální rehabilitace pro osoby 
se zdravotním - mentálním postižením v Karlovarském kraji“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 50/01/11

- schvaluje vyhlášení zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 21 odstavce 1 písm. a) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Sociální rehabilitace pro osoby 
se zdravotním – mentálním postižením v Karlovarském kraji“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním – mentálním postižením v Karlovarském kraji“ dle návrhu 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení
člen: Olga Dacková			náhradník: Jaroslava Šobrová
člen: Bc. Jana Pilařová		   	náhradník: Kateřina Mairingerová
člen: Ing. Irena Šteflová 		náhradník: Ing. Jiří Kvak
člen: Ing. Karel Brandtl          	    	náhradník: Mgr. Kristina Kašáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení
člen: Miloslav Čermák			náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
člen: Mgr. Jaroslav Borka		náhradník: Mgr. Martin Havel
člen: Ing. Karel Jakobec		náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
člen: Josef Murčo			náhradník: Milan Matějka
člen: Bc. Jana Pilařová			náhradník: Olga Dacková
člen: Nikol Wýstrachová		náhradník: Mgr. Kristina Hrabáčková
člen: Ing. Karel Brandtl			náhradník: Mgr. Kristina Kašáková

Termín kontroly: 16.5.2011

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


31. Dohoda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Národním centrem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 51/01/11

- schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Národním centrem
Termín kontroly: 21.3.2011 
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


32. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.2.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 52/01/11

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.2.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

33. Schválení záměru projektu „Motivační program pro zaměstnance Karlovarského kraje a jeho organizací“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 53/01/11

- schvaluje záměr realizace projektu „Motivační program Karlovarského kraje pro zaměstnance Karlovarského kraje a jeho organizací“

- pověřuje Mgr. Jaroslava Borku, náměstka hejtmana, vedením a realizací projektu „Motivační program Karlovarského kraje pro zaměstnance Karlovarského kraje a jeho organizací“
Termín kontroly: 7.3.2011 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 54/01/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí následujících nemovitostí:
-	části pozemku p.č. 522/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 774-081/2010 z původního pozemku p.č. 522/1 a označena jako jeho díl „a“ o výměře 7567 m2 
- 	části pozemku p.č. 523/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 523/2 a označena jako jeho díl „b“ o výměře 5559 m2
-	části pozemku p.č. 525/132, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 525/132 a označena jako jeho díl „c“ o výměře 272 m2
-	části pozemku p.č. 524, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 524 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 524/2 
o výměře 482 m2
- 	pozemku p.č. 522/2 o výměře 387 m2
- 	pozemku p.č. 522/5 o výměře 3 m2
- 	pozemku p.č. 522/3 o výměře 4058 m2
- 	pozemku p.č. 522/6 o výměře 52 m2
- 	pozemku p.č. 522/8 o výměře 5 m2
vše v k. ú. Dvory,
-	části pozemku p.č. 449, která byla oddělena geometrickým plánem č. 805-081/2010 z původního pozemku p.č. 449 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 
p.č. 449/2 o výměře 372 m2
vše v k. ú. Tašovice

formou kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, mezi Městem Karlovy Vary 
(jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem 
PaedDr. Josefem Novotným (jako kupující na straně druhé), za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
5.750.000,-- Kč. Kupující mimo kupní ceny uhradí veškeré náklady spojené s přípravou a prodejem nemovitostí včetně částky ve výši daně z převodu nemovitostí.

Termín kontroly: 2.5.2011

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


35. Informace o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene od 1.7.2010 do 31.12.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 55/01/11

- bere na vědomí informaci o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene k silničním pozemkům od 1.7.2010 do 31.12.2010 dle předloženého návrhu
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


36. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 56/01/11

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé 
na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu, od 1.7.2010 do 31.12.2010 
dle předloženého návrhu
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


37. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice č. I/6 včetně součástí a příslušenství, mostů a pozemků v k. ú. Kamenný Dvůr, Zlatá u Kynšperka 
nad Ohří, Arnoltov a Rudolec u Březové – ŘSD ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 57/01/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části stavby silnice č. I/6 v km 138,324 – 139,937 a v km 141,804 – 145,349 v délce 5,158 km včetně součástí a příslušenství silnice, mostů ev. č. 6-068 a 6-070 a pozemkových parcel č. 3 o výměře cca 61467 m2 
v k. ú. Kamenný Dvůr, č. 261 o výměře cca 20845 m2 v k. ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří, č. 613/1 
o výměře cca 14553 m2 v k. ú. Arnoltov a č. 989/1 o výměře cca 15350 m2 v k. ú. Rudolec u Březové formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí včetně stavby silnice č. I/6 mezi Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 65993390 (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 včetně stavby silnice č. I/6 z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje 

– souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací dle návrhu

– souhlasí a 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: 2.5.2011

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


38. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice č. I/6 včetně součástí, příslušenství a pozemků v k. ú. Dobroše – ŘSD ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 58/01/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části stavby silnice č. I/6 v km cca 145,349 – 145,951 v délce 0,602 km včetně součástí a příslušenství silnice 
a pozemkových parcel č. 335/6 o výměře cca 9995 m2, č. 335/7 o výměře cca 20 m2, č. 335/9 o výměře cca 91 m2, č. 335/10 o výměře cca 4350 m2 a č. 335/11 o výměře 2028 m2, vše v k. ú. Dobroše formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí včetně stavby silnice č. I/6 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 65993390 (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 včetně stavby silnice č. I/6 z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje 

– souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací dle návrhu

– souhlasí a 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: 2.5.2011

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


39. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 453/32 v k. ú. Obilná – ŘSD ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 59/01/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 453/32 o výměře 3846 m2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 148-006/09 z původní pozemkové parcely č. 453/32 a označena původním parcelním číslem jako pozemková parcela č. 453/32 v k. ú. Obilná a obci Odrava formou darovací smlouvy, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 65993390 (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 předmětnou nemovitost z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje 

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

Termín kontroly: 2.5.2011

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


40. Záměr bezúplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova bez čp/če 
na pozemku st.p.č. 255, vč. pozemku st.p.č. 255, vše v k. ú. Boží Dar

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 60/01/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr bezúplatného nabytí následujících nemovitostí z majetku České republiky – Generálního ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 – Michle, IČ: 71214011:
- budovy bez čp/če, technická vybavenost, na pozemku st.p.č. 255
- pozemku st.p.č. 255 o výměře 446 m2
vše v k. ú. Boží Dar 

Termín kontroly: 2.5.2011

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


41. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 16 na pozemku p.č.st. 239/2 
v k. ú. Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 61/01/11

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu č.p. 16 na pozemku 
p.č. st. 239/2, pozemku p.č. st. 239/2 o výměře 760 m2, včetně garáže, vedlejších staveb a venkovních úprav, vše v k. ú. Toužim formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající 
na straně jedné) a panem Jiřím Horníkem bytem Plzeňská 16, 364 20 Toužim (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 800.000,-- Kč + 3.700,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku 
+ 500,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 804.200,-- Kč

Termín kontroly: 21.3.2011

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


42. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če na st.p.č. 7403 v k. ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 62/01/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat budovu bez čp/če, garáž, na pozemku st.p.č. 7403, včetně pozemku st.p.č. 7403 o výměře 18 m2, vše v k. ú. a obci Cheb
Termín kontroly: 2.5.2011
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


43. 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 63/01/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1824/1 v k. ú. Oloví, silnice č. III/21042 ve prospěch společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., dle geometrického plánu č. 381-219/2010 ze dne 20.10.2010 (umístění inženýrských sítí – kanalizační potrubí), 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. 3688 v k. ú. Jindřichovice v Krušných horách, silnice č. III/21037 ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
dle geometrického plánu č. 401-77/2009 ze dne 27.8.2010 (umístění inženýrských sítí – optický kabel), 
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. 5264 v k. ú. Jáchymov, silnice 
č. III/2199 ve prospěch Města Loučná pod Klínovcem dle geometrického plánu č. 1621-117/2009 ze dne 15.10.2009 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 370/3 v k. ú. Dvorek, silnice č. III/21231 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 58-6430/2010 ze dne 20.4.2010 (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 silničním pozemkům p.č. 167/11 a č. 370/13 v k. ú. Šabina, silnice č. III/2124 ve prospěch společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 318-3017/2010 ze dne 29.3.2010 (umístění inženýrských sítí – vodovodní řad), 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. 515/2 v k. ú. Vítkov u Sokolova, silnice č. II/210 ve prospěch společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., dle geometrického plánu č. 904, 
409-3021/2010 ze dne 16.4.2010 (umístění inženýrských sítí – vodovodní řad), 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 silničním pozemkům p.č. 982/1, č. 1040/37, č. 1040/43 a č. 1040/45 v k. ú. Rudolec u Březové, silnice č. III/2121 a č. III/2122 ve prospěch společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., dle geometrického plánu č. 154, 202-3017/2010 ze dne 29.3.2010 (umístění inženýrských sítí – vodovodní řad), 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: 2.5.2011

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


44. Uzavření smluv o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby v souvislosti se stavbou 
„Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 64/01/11

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby, mezi Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem Zámecká 1, 356 00 Sokolov, 
IČ: 72053801 (jako „oprávněným“) a společností UFARMA, spol. s r.o., se sídlem Zvonečková 200, 
362 19 Jenišov, IČ: 26049589 (jako „povinným“), zastoupenou Mgr. Martinem Hanzlem, jednatelem
- souhlasí s uzavřením Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby, mezi Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem Zámecká 1, 356 00 Sokolov, 
IČ: 72053801 (jako „oprávněným“) a společností TFARMA, spol. s r.o., se sídlem Zvonečková 200, 
362 19 Jenišov, IČ: 26049586 (jako „povinným“), zastoupenou Mgr. Martinem Hanzlem, jednatelem

- ukládá řediteli Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 2.5.2011

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 


45. Změna části usnesení č. RK 1020/10/10 ze dne 21.10.2010 – Úplatné nabytí nemovitosti 
do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 1492/16 v k. ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 65/01/11

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 1020/10/10 ze dne 21.10.2010 ve znění:

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.č. 1492/16 o výměře cca 232 m2 v k. ú. Sokolov, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku p.č. 1492/16, která bude skutečně zastavěná stavbou přístavby o předpokládané ploše 232 m2

Zbývající část usnesení č. RK 1020/10/10 ze dne 21.10.2010 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 319/12/10 ze dne 9.12.2010 ve znění:

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.č. 1492/16 o výměře cca 232 m2 v k. ú. Sokolov, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku p.č. 1492/16, která bude skutečně zastavěná stavbou přístavby o předpokládané ploše 232 m2

Zbývající část usnesení č. ZK 319/12/10 ze dne 9.12.2010 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.č. 1492/16 o výměře cca 336 m2 v k. ú. Sokolov, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku p.č. 1492/16, která bude skutečně zastavěná stavbou přístavby o předpokládané ploše 336 m2 (plocha pro přístavbu o zastavěné ploše cca 232 m2, plocha pro vybudování parkoviště cca 63 m2, chodníky a zpevněné plochy cca 41 m2)

Termín kontroly: 2.5.2011

Zodpovídá:	Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 
v Sokolově, příspěvková organizace


46. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3250/53, k. ú. Aš, ve prospěch společnosti 
TRAVEL FREE, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 66/01/11
- souhlasí se zřízením věcného břemene k p.p.č. 3250/53, k. ú. Aš, na které je umístěna kanalizační přípojka, ve prospěch společnosti TRAVEL FREE, s.r.o., IČ: 26739780, a to za jednorázovou úhradu 
ve výši 74.194,80 Kč včetně DPH, stanovenou znaleckým posudkem

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, (jako stranou povinnou) a společností TRAVEL FREE, s.r.o., IČ: 26739780, zastoupenou na základě plné moci 
Jiřím Charvátem (jako stranou oprávněnou) 

Termín kontroly: 2.5.2011 

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


47. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 78/16, k. ú. Sokolov, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 67/01/11

- souhlasí se zřízením věcného břemene k p.p.č. 78/16, k. ú. Sokolov, na které je umístěno kabelové vedení NN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši 
7.560,-- Kč včetně DPH, stanovené výpočtem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací, (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 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Mgr. Pavlu Janusovi, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k p.p.č.78/16, k. ú. Sokolov

Termín kontroly: 2.5.2011 

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


48. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3549/1, k. ú. Sokolov, 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 68/01/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 3549/1, k. ú. Sokolov, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které je umístěno kabelové vedení NN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši stanovené výpočtem podle zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, zastoupenou společností ELEKTROPLAN s.r.o., IČ: 26394472 (jako stranou oprávněnou) 

Termín kontroly: 2.5.2011 

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

49. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 224/552, k. ú. Ostrov 
nad Ohří, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 69/01/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 224/552, k. ú. Ostrov nad Ohří, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které je umístěno kabelové vedení NN, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši stanovené výpočtem podle zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, příspěvkovou organizací (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 Střední průmyslová škola Ostrov, Ing. Pavlu Žemličkovi, uzavřít smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 224/552, k. ú. Ostrov nad Ohří

Termín kontroly: 2.5.2011 

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


50. Záměr kraje bezúplatně převést vodovodní řád umístěný na p.p.č. 527/52 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 70/01/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést vodovodní řád umístěný na p.p.č. 527/52, 
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, se sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod vodovodního řádu umístěného na p.p.č. 527/52 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, se sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary

Termín kontroly: 4.4.2011

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


51. Přijetí daru movitých věcí - dva sanitní vozy rychlé záchranné služby Volkswagen Transporter 
od Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. do vlastnictví Karlovarského kraje zastoupeného Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 71/01/11

- bere na vědomí přijetí daru dvou sanitních vozů rychlé záchranné služby značky Volkswagen Transporter, formou darovací smlouvy mezi Sokolovskou uhelnou, právní nástupce a.s. (jako dárce 
na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé), v celkové částce 7.244.588,20 Kč včetně DPH

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


52. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Sokolově a Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 72/01/11

- souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb v celkové výši 1.856.000,-- Kč

- doporučuje tuto dotaci Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 17.10.2011

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


53. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 73/01/11

- schvaluje příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v tabulce č. 1 s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracování příslušných smluv 
o poskytnutí příspěvků organizacím uvedeným v tabulce č. 1

- projednala příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje uvedené v tabulce č. 2

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši

Termín kontroly: 19.9.2011  

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

54. Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 74/01/11

- schvaluje poskytnutí neinvestičních finančních prostředků za účelem zkvalitnění a obohacení divadelní nabídky veřejnosti v dané oblasti Karlovarskému hudebnímu divadlu ve výši 85.000,-- Kč a Klubu Paderewski ve výši 35.000,-- Kč 

- projednala poskytnutí finančních prostředků pro účel zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti v dané oblasti Západočeskému divadlu v Chebu ve výši 460.000,-- Kč, Karlovarskému symfonickému orchestru ve výši 460.000,-- Kč a Západočeskému symfonickému orchestru, o.p.s. ve výši 460.000,-- Kč

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši

- 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


55. Výjimka 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 75/01/11

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 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 usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, pro žádost, která nebyla doručena 
na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu pro podávání žádostí (20. listopadu 2010), 
a to v tom smyslu, že žádost bude přijata a hodnocena:

Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu
Společenství vlastníků domu č.p. 359 a 1024 v Karlových Varech
Karlovy Vary, Nábřeží Jana Palacha č.p. 359 a 1024
- výměna oken v předním traktu do ulice (na nábřeží)
Termín kontroly: 21.2.2011

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



56. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Schválení smlouvy „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
- dodávka zdravotnických přístrojů"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 76/01/11

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

- ruší veřejnou zakázku „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. – dodávka zdravotnických přístrojů“

- ukládá generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s., JUDr. Zdeňkovi Horákovi, MBA, neprodleně vyhlásit nové výběrové řízení 

Termín kontroly: 21.2.2011

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


57. Změna v zajištění zubní pohotovostní služby v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 77/01/11

- bere na vědomí dohodu uzavřenou mezi zástupci Karlovarského kraje a Oblastní stomatologickou komorou Karlovy Vary, Cheb, Sokolov a Tachov

- schvaluje nové dočasné uspořádání a zkrácený rozsah lékařské služby první pomoci – zubní, 
a to od 1.1.2011 dle návrhu

- ukládá Bc. Jožovi Lokajíčkovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, aby jednal se společností NEMOS Sokolov s.r.o ve věci zřízení lékařské služby první pomoci - zubní v nemocnici Sokolov

Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 78/01/11

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

- jmenuje Mgr. Bc. Ingrid Heinicovou Válkovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary s účinností od 1. února 2011, a to na dobu určitou do 31. července 2012, se zkušební dobou v délce 3 měsíců 


- určuje plat Mgr. Bc. Ingrid Heinicové Válkové s účinností od 1. února 2011 dle návrhu platového výměru 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené 
se jmenováním Mgr. Bc. Ingrid Heinicové Válkové na pracovní místo, určením jejího platu a změnou v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

Termín kontroly: 21.2.2011 
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 79/01/11

- odvolává Ing. Zdeňka Berku a Ing. Jiřího Holmana z funkce členů školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, dnem ukončení voleb 
do školské rady 

- jmenuje Ing. Zdeňka Berku a Mgr. Světlanu Sojkovou členy školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, dnem následujícím po dni ukončení voleb do školské rady

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit odvolací a jmenovací dekrety členů školské rady k podpisu uvolněnému členu zastupitelstva pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy 
Termín kontroly: 7.3.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy  


60. Projekt „SATURN – Podpora nabídky dalšího vzdělávání na ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 80/01/11

- bere na vědomí projektový záměr „SATURN – Podpora nabídky dalšího vzdělávání na ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 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 Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „SATURN – Podpora nabídky dalšího vzdělávání na ISŠTE Sokolov“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „SATURN – Podpora nabídky dalšího vzdělávání na ISŠTE Sokolov“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „SATURN – Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
na ISŠTE Sokolov“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „SATURN – Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
na ISŠTE Sokolov“ ve výši cca 3.700.000,-- 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 Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov

- 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


61. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup kombajnu o výkonu cca 500 Hp, šířka lišty 9 m“
- 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.


62. Změna usnesení č. RK 1243/11/10 ze dne 25. listopadu 2010 - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 81/01/11

- mění část svého usnesení č. RK 1243/11/10 ze dne 25. listopadu 2010, kterým schválila s účinností 
od 1. ledna 2011 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, v tom smyslu, že mění schválené vymezení majetku dle návrhu a datum účinnosti z 1. ledna 2011 
na 1. března 2011 
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny 

Ostatní části usnesení se nemění.

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 21.2.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 



63. Výsledek kontrol provedených u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 82/01/11

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

- bere na vědomí závěry státní a veřejnoprávní kontroly provedené Karlovarským inspektorátem České školní inspekce u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

- ukládá příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary odvod 
do rozpočtu Karlovarského kraje za neoprávněné přijetí dotace na základě nesprávně vykázaných údajů 
o počtech žáků a neoprávněné nakládání s finančními prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 4.068.291,-- Kč 

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu neoprávněně použitých prostředků 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary řešit škodu vzniklou v souvislosti s úhradou školného a neoprávněným použitím prostředků státního rozpočtu

Termín kontroly: 2.5.2011  

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


64. Petice za zachování Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 83/01/11

- bere na vědomí odpověď na Petici za zachování Střední odborné školy a středního odborného učiliště 
v Nejdku

- doporučuje ji Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání	

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 21.2.2011 

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


65. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2009/2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 84/01/11

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2009/2010

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít ji na vědomí 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 21.2.2011 
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 





66. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 85/01/11

- souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na školní soutěže na rok 2011 v celkové výši 180.000,-- Kč dle přílohy č. 2 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto příspěvků

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem na školní soutěže 
na rok 2011 v celkové výši 110.000,-- Kč dle přílohy č. 1

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit seznam schválených příspěvků 

Termín kontroly: 4.4.2011 

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


67. Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 86/01/11

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011 dle přílohy č. 1 v celkové výši 4.748.000,-- Kč, a to na základě splnění předpokladů 
dle čl. I odst. 4 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž aktivitou, na které má Karlovarský kraj zájem, se rozumí zejména skutečnost, že sídlo žadatele v celém roce poskytnutí příspěvku bude na území Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto finančních příspěvků v celkové výši 4.748.000,-- Kč, a to za splnění uvedených předpokladů 

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 a 3 v celkové výši 3.234.699,-- Kč, 
a to na základě splnění předpokladů dle čl. I odst. 4 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž aktivitou, na které má Karlovarský kraj zájem, se rozumí zejména skutečnost, že sídlo žadatele v celém roce poskytnutí příspěvku bude na území Karlovarského kraje s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit seznam schválených příspěvků
Termín kontroly: 5.9.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže	 a tělovýchovy


68. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí – 22. výzva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 87/01/11

- souhlasí s kladným ohodnocením žádostí v rámci 22. výzvy dle návrhu a doporučuje poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


69. Vyjádření k oznámení vlivu záměru „Větrná elektrárna Opatov u Lubů“ na životní prostředí podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 88/01/11

- projednala oznámení vlivu záměru „Větrná elektrárna Opatov u Lubů“ na životní prostředí a vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj požaduje další posouzení záměru „Větrná elektrárna Opatov u Lubů“ z důvodu velmi silného negativního vlivu záměru na krajinný ráz a možného negativního vlivu na zástupce zvláště chráněných druhů avifauny. V dokumentaci požadujeme navrhnout a vyhodnotit především alternativní umístění záměru, včetně navržených alternativ výšek větrné elektrárny a zhodnocení zásahu záměru 
do biotopu přítomných zvláště chráněných druhů ptáků, případně jiných živočichů. Současně upozorňujeme na skutečnost, že je nezbytné, aby záměr byl v souladu s platnou územně plánovací dokumentací dotčeného území; v současné době tomu tak není. 

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


70. Změna č. 22 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje u obce Těšovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 89/01/11

- souhlasí se schválením změny č. 22 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje u obce Těšovice

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu č. 22 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje u obce Těšovice ke schválení

Termín kontroly: 21.3.2011
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství




71a) Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy
 Vary“
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  
- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 90/01/11

- projednala Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. ve výši 50.196.750,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. ve výši 50.196.750,-- Kč
   
- projednala Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. ve výši 8.858.250,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. ve výši 8.858.250,-- Kč
Termín kontroly: 3.10.2011
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, uvolněný člen zastupitelstva


71b) Příprava zadávacího řízení na „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti 
při přípravě a realizaci akce: Dopravní terminál Cheb“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
	schválení kvalifikačních kritérií
	schválení hodnotících kritérií a jejich vah

- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 91/01/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zakázky malého rozsahu dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek – Přílohy č. 5 Příručky pro žadatele Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013 
na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě 
a realizaci akce: Dopravní terminál Cheb“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Dopravní terminál Cheb“ dle návrhu

- schvaluje požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Dopravní terminál Cheb“ dle návrhu

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Dopravní terminál Cheb“ dle návrhu

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Tomáš Brtek 			- náhradník: Josef Vaněk
- člen: Ing. Irena Šteflová    			- náhradník: Jiří Kvak 
- člen: Ing. Roman Hoyer	 		- náhradník: Ing. Josef Vacek

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Navrátil 			- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Miloslav Čermák 			- náhradník: Ing. Jan Zborník 
- člen: Josef Murčo 				- náhradník: Ing. Václav Živný 
- člen: Ing. Tomáš Brtek 			- náhradník: Josef Vaněk 
- člen: Ing. Roman Hoyer 			- náhradník: Ing. Josef Vacek 

Termín kontroly: 4.4.2011

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


71c) Příprava zadávacího řízení na „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Dopravní terminál Mariánské Lázně“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení kvalifikačních kritérií
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 92/01/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zakázky malého rozsahu dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek – Přílohy č. 5 Příručky pro žadatele Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013 
na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě 
a realizaci akce: Dopravní terminál Mariánské Lázně“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Dopravní terminál Mariánské Lázně“ dle návrhu

- schvaluje požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Dopravní terminál Mariánské Lázně“ dle návrhu

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Dopravní terminál Mariánské Lázně“ dle návrhu

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Tomáš Brtek 			- náhradník: Josef Vaněk
- člen: Ing. Irena Šteflová    			- náhradník: Jiří Kvak 
- člen: Ing. Petr Řezník	 		- náhradník: Ing. Zdeněk Špindler

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Navrátil 			- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 	- náhradník: Ing. Josef Malý 
- člen: Josef Murčo 				- náhradník: Ing. Václav Živný 
- člen: Ing. Tomáš Brtek 			- náhradník: Josef Vaněk 
- člen: Ing. Petr Řezník			- náhradník: Ing. Zdeněk Špindler

Termín kontroly: 4.4.2011

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


71d) Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 93/01/11

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty ve 3. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Termín kontroly: 16.5.2011 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


71e) Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 94/01/11

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty ve 3. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Termín kontroly: 16.5.2011 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


71f) Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 95/01/11

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty ve 3. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Termín kontroly: 16.5.2011 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


71g) Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje - bytové jednotky č. 691/14 v budově č.p. 690 a č.p. 691 v k. ú. a obci Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 96/01/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí bytové jednotky č. 691/14, bytu, v budově č.p. 690 a č.p. 691 na pozemku st.p.č. 1013 s podílem ve výši 7218/142310 
na společných částech domu č.p. 690 a č.p. 691 a pozemku st.p.č. 1013, vše v k. ú. a obci Horní Slavkov, formou kupní smlouvy, mezi Janou Sloupovou, trvale bytem Májová 560/46, 360 02 Cheb 
(jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov, příspěvkovou organizací, se sídlem Dlouhá 22, 357 31 Horní Slavkov, IČ: 49767267 
(jako kupující na straně druhé), a Štěpánkou Sedláčkovou Lepičovou, trvale bytem Sokolovská 1205, 
356 01 Sokolov (jako vedlejším účastníkem „zprostředkovatelem“), za cenu 580.000,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Jany Sloupové, do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Dětského domova Horní Slavkov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit ho podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 2.5.2011

Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel Dětského domova Horní Slavkov, příspěvkové organizace


71h) Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 97/01/11
- souhlasí s návrhem Dodatku č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat Dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

- ukládá Mgr. Vladimíru Malému předložit návrhy zřizovacích listin k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Zodpovídá: Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana 


71i) Pracovní cesta zástupců Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary a Karlovarského kraje do Vietnamu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 98/01/11

- bere na vědomí žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary se žádostí o poskytnutí oficiální záštity a podpory při organizaci pracovní cesty 
do Vietnamské socialistické republiky

- schvaluje záměr pracovní cesty do Vietnamské socialistické republiky
 
- souhlasí s účastí zaměstnanců a zástupců Karlovarského kraje na pracovní cestě podnikatelů Karlovarského kraje do Vietnamské socialistické republiky a s finančním krytím výdajů s cestou spojených

- souhlasí s poskytnutím oficiální záštity Karlovarského kraje při pracovní cestě do Vietnamské socialistické republiky

- ukládá řediteli krajského úřadu přípravu a organizaci pracovní cesty, včetně finančních nároků 
a předložit jej ke schválení Radě Karlovarského kraje
Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu


71j) Jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary v prostorách krajského úřadu	  	  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 99/01/11

- bere na vědomí informaci hejtmana Karlovarského kraje a právního zástupce Karlovarského kraje 
o problematice jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary dne 25.1.2011 (25/1) 

- schvaluje nekonání Zastupitelstva města Karlovy Vary v prostorách krajského úřadu

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje neprodleně informovat primátora města Karlovy Vary o tomto rozhodnutí
Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu


