Usnesení z 5. jednání RKK dne 7.2.2011
7.2.2011		Strana 1 (celkem 30)
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 5. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. února 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:04 do 11:15 hodin 


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


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.2.2011		  RK 105/02/11

	2.	Rozpočtové změny								  RK 106/02/11	
  3.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Implementace SSL		  RK 107/02/11 
	a integrace spisovny“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
   4.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Komunikační infrastruktura 	  RK 108/02/11	
	Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
5.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Vozidlový odbavovací systém 	  RK 109/02/11 
		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
6.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	           RK 110/02/11	
	oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
	– schválení 4. kola výzvy
7.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 111/02/11
	oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
	se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení 
	4. kola výzvy
8.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	 RK 112/02/11
	oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
	v Karlovarském kraji“ – schválení 4. kola výzvy
9.	Statut výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího 	 RK 113/02/11
	subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 4. kola 
	výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu 
	Vzdělávání pro konkurenceschopnost
10.	Prominutí pohledávky za povinnou Brigitou Plachou	 RK 114/02/11
11.	Změna usnesení č. RK 37/01/11 Příprava zadávacího řízení na veřejnou 	 RK 115/02/11
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
12.	Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem	   RK 116/02/11	
13.	Dopravní terminál Mariánské Lázně - Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění 		   RK 117/02/11
	přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi 
	Karlovarským krajem a RWE Distribuční služby, s.r.o.
14.	Odpis pohledávky za povinným Martin Ungr					   RK 118/02/11
15.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 	   RK 119/02/11
	kraje, a.s.
16.	1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní 		   RK 120/02/11
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“
17.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 	   RK 121/02/11	
	prevence v období let 2008 - 2012“ – schválení Rozhodnutí o změnách Rozhodnutí 
	o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS22-3/2008
18.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		   RK 122/02/11
	sociální prevence v období let 2008 - 2012“ - Žádost o stavební povolení 
	pro sociálně terapeutické dílny
19.	Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2011			   RK 123/02/11
20.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.2.2011	   RK 124/02/11
21.	Motivační program pro zaměstnance Karlovarského kraje				  staženo 
	Schválení dodatku rámcové smlouvy T-mobile

22.	Energetická opatření v objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje		   RK 125/02/11
23.	Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi Karlovarským krajem a Českou 	   RK 126/02/11
	zemědělskou univerzitou v Praze  
24.	Majetkoprávní vypořádání stavby „Rekonstrukce silnice č. II/210 – průtah 	   RK 127/02/11 
	Kraslice“
25.	Zrušení usnesení č. RK 430/06/08 ze dne 5.6.2008, č. RK 794/08/09 ze dne 	   RK 128/02/11
13.8.2009 a č. RK 764/08/10 ze dne 12.8.2010 – Úplatné nabytí nemovitosti 
do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 4024/29 v k. ú. Sokolov 
–  schválení dle nové žádosti
26.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část 	   RK 129/02/11	
	pozemku p.p.č. 1085/1 v k. ú. Čichalov
27.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním    RK 130/02/11
	inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
28.	Prodloužení nájemní smlouvy v restitučním objektu v k. ú. Velichov		    RK 131/02/11 
29.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 	    RK 132/02/11
	711 na pozemku st.p.č. 237/2, pozemky st.p.č. 237/2, p.p.č. 911/55 
	a p.p.č. 911/62, vše v k. ú. Mariánské Lázně
30.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 351/1 a č. 339/8, k. ú. Olšová Vrata, 	    RK 133/02/11
	ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
31.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/1; 527/52; 527/108; 527/111; 	    RK 134/02/11 
	527/132; 527/140; 527/143; 527/145, k. ú. Dvory, ve prospěch společnosti 
	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
32.	Darování movitého majetku kraje sedmi partnerům projektu Partnerství 		    RK 135/02/11
	pro budoucnost
33.	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 792/3, 	    RK 136/02/11 
	k. ú. Pernink, ve prospěch společnosti BAU-STAV a.s.
34.	Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období    RK 137/02/11 	od 1.7.2010 do 31.12.2010
35.	Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování, zabezpečení a úhradě činností 	    staženo
	nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem 
	a Nemos Sokolov s.r.o.
36.	Udělení plné moci společnosti Nemos Sokolov s.r.o. v souvislosti se správním 	    RK 138/02/11
	řízením stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově“
37.	Výsledek veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkové organizace 	    RK 139/02/11
	Dětský domov Plesná a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
38.	Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Střední 	    RK 140/02/11 
	odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a přijetí opatření ke zjištěným 
	nedostatkům
39.	Vyhlášení konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových    RK 141/02/11
	organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
	Karlovarským krajem
40.	Partnerství příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice v projektu 	    RK 142/02/11
	Mendelovy univerzity v Brně „Vzdělávání v lesnických disciplinách“
41.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci 	    RK 143/02/11
	pro mezinárodní otázky
42.	Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	    RK 144/02/11
	na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor 
	školství, mládeže a tělovýchovy
43.	Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	   RK 145/02/11
	na školní soutěže
44.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na kofinancování 		   RK 146/02/11
	vodohospodářských akcí dotovaných z Ministerstva zemědělství ČR 
	Karlovarským krajem uzavřené mezi krajem a Vodohospodářským 
	sdružením měst a obcí Sokolovska na akci „Úpravna vody Horka – zajištění 
	kvality vyráběné vody“
45.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Implementace a péče o území 	  RK 147/02/11
	soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – inventarizační průzkumy 
	a plány péče pro 21 EVL“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek






46.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Implementace a péče o území 	 RK 148/02/11 
	soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – geodetické práce pro 21 EVL“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
47a)	Změna usnesení č. RK 36/01/11 - Výsledek veřejnosprávní a administrativní 	  RK 149/02/11
kontroly projektu „Inovace a podpora výuky na gymnáziu“, reg. č. 
CZ.1.07/1.1.11/02.0011 realizovaným 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 - oprava administrativní 
chyby
47b)	Žádost Základní školy a mateřské školy Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková 	  RK 150/02/11
organizace, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
47c)	Změna usnesení č. RK 17/01/11 - Projekt „Gastronomie“ příspěvkové 		  RK 151/02/11
	organizace Hotelová škola Mariánské Lázně




















     PaedDr. Josef Novotný v. r.			   Ing. Petr Navrátil v. r.
                    hejtman						 ověřovatel
         Karlovarského kraje













A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 21	Motivační program pro zaměstnance Karlovarského kraje
	Schválení dodatku rámcové smlouvy T-mobile


bod č. 35	Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování, zabezpečení a úhradě činností
nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a Nemos Sokolov s.r.o.

Rozšíření programu o:

bod č. 47a)	Změna usnesení č. RK 36/01/11 - Výsledek veřejnosprávní a administrativní kontroly projektu „Inovace a podpora výuky na gymnáziu“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0011 realizovaným 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 
- oprava administrativní chyby

bod č. 47b)	Žádost Základní školy a mateřské školy Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

bod č. 47c)	Změna usnesení č. RK 17/01/11 - Projekt „Gastronomie“ příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.2.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 105/02/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.2.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 106/02/11

schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 15/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání ve výši 
14.490.842,60 Kč (zůstatek 2010 + připsané úroky z běžného účtu IV. čtvrtletí 10 + dotace 12/10) 
do odboru investic a grantových schémat. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování výdajů globálního grantu realizovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rozpočtovou změnu č. 16/2011
- zapojení financování ze zvláštního účtu projektu Další vzdělávání pracovníků škol ve výši 13.831.528,27 Kč (zůstatek 2010 + připsané úroky z běžného účtu za IV. čtvrtletí 10 + dotace 12/10) 
do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování výdajů globálního grantu v rámci Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Rozpočtovou změnu č. 17/2011
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši     
15.348,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody, dále do odboru ekonomického ve výši 52.594,48 Kč ke krytí výdajů na cestovné, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko             

Rozpočtovou změnu č. 18/2011
- zapojení financování ze zvláštního účtu projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK ve výši 13.939.020,51 Kč (zůstatek 2010 + připsané úroky z běžného účtu za IV. čtvrtletí 10) do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění financování výdajů globálního grantu v rámci Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji.

Rozpočtovou změnu č. 19/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši 677.308,25 Kč (zůstatek 2010 + připsané úroky za IV. čtvrtletí 2010) k zajištění financování výdajů administrace globálních grantů OP VK:
	oblast podpory 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG - 372.308,25 Kč

oblast podpory 5.2 – Informovanost a publicita programu -  245.000,-- Kč
oblast podpory 5.3 – Zvýšení absorpční kapacity subjektů -  60.000,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 20/2011
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši   
74.163,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody, dále do odboru ekonomického ve výši 68.529,93 Kč ke krytí výdajů na cestovné, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko         

Rozpočtovou změnu č. 21/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji 
ve výši 9.675.058,95 Kč (zůstatek 2010 + připsané úroky IV. čtvrtletí 2010) z toho inv. 1.147.196,-- Kč   a neinv. 8.527.862,95 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského individuálního projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 
3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb 
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledu hospodaření z roku 2010 ve výši 16.200,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce v rámci administrace projektu
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 43.000,-- Kč z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce v rámci administrace projektu

Rozpočtovou změnu č. 22/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši 
32.133.766,51 Kč (zůstatek 2010 + připsané úroky z běžného účtu za IV. čtvrtletí 2010 + přijatá dotace 12/2010) do odboru investic a grantových schémat. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování výdajů globálního grantu realizovaného v rámci Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

Rozpočtovou změnu č. 23/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje ve výši 946.604,38 Kč (zůstatek 2010 + připsané úroky IV. čtvrtletí 2010). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb 
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledu hospodaření z roku 2010 ve výši 21.196,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce v rámci administrace projektu
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 112.500,-- Kč z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce v rámci administrace projektu.

Rozpočtovou změnu č. 24/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Rozvoj služeb eGovernmentu ve výši 424.800,-- Kč
(zůstatek 2010) do rozpočtu Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění výdajů spojených s přípravou projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích připravovaného k realizaci 
a financování v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě

Rozpočtovou změnu č. 25/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Cyklostezka Ohře ve výši 88.452,60 Kč (zůstatek 2010) do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování realizace projektu Cyklostezka Ohře - akce č. 4009, který je realizován a financován v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 26/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Cyklostezka Ohře II. ve výši 1.776.754,-- Kč do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování výdajů spojených s přípravou projektu na úhradu nájemného projektu Cyklostezka Ohře II. - akce č. 4040, který je připravován k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 27/2011
- zapojení financování ze zvláštního účtu projektu CROSS-DATA ve výši 20.666,41 Kč (zůstatek 2010)  do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů souvisejících s realizací projektu CROSS-DATA, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 63.322,98 Kč do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů projektu za cestovné  
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 147.816,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů projektu 
za mzdy + zákonné odvody
      
Rozpočtovou změnu č. 28/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu CLARA II: veřejná správa v česko-bavorském regionu ve výši 114.492,50 Kč (zůstatek 2010) do odboru regionálního rozvoje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu, který byl schválen k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3 
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, kde je Karlovarský kraj v pozici Lead Partnera
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši  
19.954,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů projektu na mzdy a zákonné odvody

Rozpočtovou změnu č. 29/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu CLARA II: veřejná správa v česko-saském regionu 
ve výši 141.063,50 Kč (zůstatek 2010) do odboru regionálního rozvoje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, který byl schválen k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, kde je Karlovarský kraj 
v pozici Lead Partnera
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši  33.070,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů projektu na mzdy 
a zákonné odvody

Rozpočtovou změnu č. 30/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Dopravní terminál Cheb do rozpočtu Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 4.727.488,80 Kč (zůstatek 2010) ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Dopravní terminál Cheb, který byl schválen k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 
3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 31/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 5.679.381,68 Kč (zůstatek 2010) ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně, který byl schválen k realizaci a financování v rámci  ROP NUTS II Severozápad pro období 
2007 - 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 32/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Dopravní terminál Sokolov do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 538.654,60 Kč (zůstatek 2010) ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Dopravní terminál Sokolov, 
financovaného v rámci  ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa  
3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 33/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu K3 (Karlovarská karta) do rozpočtu Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 231.900,-- Kč (zůstatek 2010) 
na výdaje projektu K3 připravovaného k realizaci a financování v rámci  ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 - 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 34/2011
- zapojení financování ze zvláštního účtu projektu Vědeckotechnický park ve výši 29.120,-- Kč (zůstatek 2010) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů souvisejících s přípravou projektu Vědeckotechnický park, připravovaného k realizaci a financování v rámci Operačního programu podnikání a inovace, prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace, program PROSPERITA  

Rozpočtovou změnu č. 35/2011
- zapojení financování ze zvláštního účtu projektu BRAVE ve výši 981.190,-- Kč (zůstatek 2010)  
do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů souvisejících s přípravou projektu BRAVE, připravovaného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Central Europe (Nadnárodní spolupráce)
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 113.040,25 Kč do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů projektu za cestovné  
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 68.741,02 Kč do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů projektu 
za pohonné hmoty a mýtného

Rozpočtovou změnu č. 36/2011
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 2.911,80 Kč do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů za nájemné projektu Cyklostezka Ohře II. akce č. 4040, projekt je připravován k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 - Dopravní a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 37/2011
- zapojení financování zvláštního účtu Individuálního projektu pro oblast poskytování služeb sociální prevence 2008 - 2012 (OP LZZ I.) celkem ve výši 48.380.510,09 Kč (zůstatek 2010 + připsané úroky 
za IV. čtvrtletí 2010 = 43.454.210,09 Kč + zůstatek vlastních zdrojů na předfinancování investičních výdajů = 4.926.300,-- Kč). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje souvisejících s realizací Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012, v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 
3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb. 

Rozpočtovou změnu č. 38/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Becherova vila (zůstatek 2010) ve výši 5.545.862,-- Kč (zůstatek 2010) do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k financování projektu Karlovarského kraje Interaktivní galerie Becherova vila, realizovaného a financovaného v rámci  ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.1 – Budování 
a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

Rozpočtovou změnu č. 39/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Císařské lázně (zůstatek 2010) ve výši 46.375,50 Kč 
do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k financování přípravných prací, konkrétně 
na doplacení zpracování projektové dokumentace, projektu Císařské lázně. 



Rozpočtovou změnu č. 40/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje 
ČR-Bavorsko ve výši 257.714,20 Kč (zůstatek 2010) do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Bavorsko          

Rozpočtovou změnu č. 41/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje 
ČR – Sasko ve výši 37.345,-- Kč do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 
na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Rozpočtovou změnu č. 42/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje Karlovarského kraje o částku 4.476,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně 
u projektu Centrum vzdělávání pro pracovníky ve školství realizovaného Domovem dětí a mládeže SOVA Cheb v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 43/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí investiční účelové dotace ve výši 431.698,35 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rozpočtové prostředky jsou určeny k financování projektů globálního grantu 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. 

Rozpočtovou změnu č. 44/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ve výši 1.524.138,29 Kč (zůstatek 2010 + připsané úroky na běžném účtu 
za IV. čtvrtletí = prostředky SR, EU) do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 240.623,-- Kč (zůstatek vlastních zdrojů určených na předfinancování mzdových výdajů) do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí mzdových výdajů
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 478.509,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování mzdových výdajů 
Jedná se o realizaci projektu Karlovarského kraje Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových aktivit

Rozpočtovou změnu č. 45/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Zvyšování kvality vzdělávání – řídící procesy ve školách 
ve výši 4.000.443,38 Kč (zůstatek 2010 + připsané úroky na běžném účtu za IV. čtvrtletí = prostředky SR, EU) do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 
1.417.347,-- Kč (zůstatek vlastních zdrojů určených na předfinancování mzdových výdajů) do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí mzdových výdajů
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.305.547,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování mzdových výdajů 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarské kraje na úhradu cestovních náhrad ve výši 50.000,-- Kč
Jedná se o realizaci projektu Karlovarského kraje Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících procesů ve školách financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a provádění klíčových aktivit

Rozpočtovou změnu č. 46/2011
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Inovace školského portálu ve výši 1.976.945,24 Kč (zůstatek 2010 + připsané úroky na běžném účtu za IV. čtvrtletí = prostředky SR, EU) do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 458.063,-- Kč (zůstatek vlastních zdrojů určených na předfinancování mzdových výdajů) do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí mzdových výdajů
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.210.040,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování mzdových výdajů 
Jedná se o realizaci projektu Karlovarského kraje Inovace školského portálu Karlovarského kraje financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 
1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
a provádění klíčových aktivit

Rozpočtovou změnu č. 47/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 60.325,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Cheb na pokrytí nákladů 
za žáky navštěvující mateřskou a základní školu mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2010.

Rozpočtovou změnu č. 48/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  321.970,-- Kč na základě zvýšení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázia Cheb a následně poskytnutí neinvestičního příspěvku ve stejné výši této organizaci. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí zvýšených odpisů. 

Rozpočtovou změnu č. 49/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 100.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Sokolov na úhradu části výdajů vzniklých při zahájení „Krajského programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v Karlovarském kraji“.

Rozpočtovou změnu č. 50/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2010 do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2011 ve výši 737.500,-- Kč určené 
na příspěvky cizím subjektům v rámci dotačního programu „Podpora, budování a údržba lyžařských tras“

Rozpočtovou změnu č. 51/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2010 do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2011 ve výši 51.611.117,-- Kč na úhradu nákladů spojených s realizací akce: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu 
– Rekonstrukce pavilon „B“ (pravá část)“. Investiční akce se v roce 2010 neuskutečnila.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 52/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.023.521,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Rozpočtovou změnu č. 53/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.981.719,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce 
„EU peníze školám“ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Termín kontroly: 7.3.2011

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 107/02/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Implementace SSL a integrace spisovny“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Implementace SSL a integrace spisovny“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Karel Bína			- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Mgr. Karel Špáda		- náhradník: Mgr. Martina Šnoblová
- člen: Bc. Bedřich Kořínek		- náhradník: Ing. Ivan Kocmich

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
	 člen: Mgr. Martin Havel		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč

 člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Miloslav Čermák
 člen: Ing. Radomil Gold		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
 člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
 člen: Ing. Karel Jícha		- náhradník: Josef Kinberger
 člen: Ing. Ivan Kocmich		- náhradník: Ing. Petr Kulda

Termín kontroly: 20.6.2011

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky





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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 108/02/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Komunikační infrastruktura Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Komunikační infrastruktura Karlovarského kraje“ s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Karel Bína			- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Mgr. Karel Špáda		- náhradník: Mgr. Martina Šnoblová
- člen: Ing. Ivan Kocmich		- náhradník: Ing. Petr Kulda

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Martin Havel		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Radomil Gold		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
- člen: Ing. Karel Jícha		- náhradník: Josef Kinberger
- člen: Ing. Ivan Kocmich		- náhradník: Ing. Petr Kulda

Termín kontroly: 20.6.2011

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


5. 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
usnesením č. RK 109/02/11

- bere na vědomí zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje dle návrhu

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle 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 Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje dle návrhu

- schvaluje požadavky na kvalifikaci dodavatele veřejné zakázky Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje dle návrhu

- schvaluje uveřejnění Oznámení o zakázce Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje 
dle návrhu

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje Oznámení 
o zakázce Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje zveřejnit dle 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

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Zborník (APDM KK)			- náhradník: Ing. Uhříček (APDM KK)
- člen: Ing. Brtek (KÚ)				- náhradník: Ing. Novák (KÚ)
- člen: Ing. Šteflová (KÚ)		 		- náhradník: p. Bína (KÚ)
- člen: Ing. Navrátil					- náhradník: p. Mleziva
		
- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Gold					- náhradník: Ing. Orálek
- člen: Ing. Navrátil					- náhradník: Ing. Bradáč
- člen: p. Mleziva					- náhradník: Mgr. Hybner
- člen: p. Murčo					- náhradník: Ing. Berka
- člen: p. Čermák					- náhradník: PaedDr. Emler
- člen: Ing. Šteflová (KÚ)				- náhradník: p. Bína (KÚ)
- člen: Ing. Brtek (KÚ)				- náhradník: Ing. Novák (KÚ)
- člen: Ing. Zborník (APDM KK)			- náhradník: Ing. Svoboda	
Termín kontroly: 2.5.2011

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


6. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení 4. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 110/02/11

- schvaluje 
- znění 4. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání“
- zveřejnění 4. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání“
- ukládá
- odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 4. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání“  
- zapracování případných změn do znění 4. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 „Zvyšování kvality 
ve vzdělávání“ na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 
Termín kontroly: 2.5.2011 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


7. 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 4. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 111/02/11

- schvaluje
- znění 4. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ 
- zveřejnění 4. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ 

	ukládá

- odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 4. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“   
- zapracování případných změn do znění 4. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ 
na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 
Termín kontroly: 2.5.2011 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


8. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení 4. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 112/02/11

- schvaluje
- znění 4. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“
- zveřejnění 4. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“  
- ukládá
- odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 4. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“
- zapracování případných změn do znění 4. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ na základě připomínek Řídícího orgánu 
a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 
Termín kontroly: 2.5.2011 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


9. Statut výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 4. kola výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 113/02/11

- schvaluje Statut výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK) pro prioritní osu 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1, 1.2 
a 1.3 dle návrhu

	jmenuje členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 
4. kola výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OP VK:



	předseda: 		PaedDr. Vratislav Emler (člen Rady a Zastupitelstva Karlovarského  
                                         kraje)

2.     1. místopředseda:	Ing. Věra Tomsová (vedoucí odboru investic a grantových schémat)
3.    2. místopředseda: 	Mgr. Monika Šperglová (vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy)
	člen:			Mgr. Eva Kl￭mov￡Eva Klímová (zástupce Řídícího orgánu Ministerstva školství, 
                                         mládeže a tělovýchovy ČR)
	člen:			Ing. Jana Bělohoubková (zástupce odboru regionálního rozvoje)
	6.	člen:			Ing. Bc. František Škaryd (zástupce Odboru školství a tělovýchovy
				Magistrátu města Karlovy Vary)
	člen:		Mgr. Světlana Sojková (zástupce Odboru školství a kultury                                          Městského úřadu Sokolov)

člen:		Mgr. Zbyněk Syrovátka (zástupce Odboru školství, tělovýchovy 
a kultury Městského úřadu Cheb)
	člen:			Jana Belblová (zástupce za Úřad práce Karlovy Vary)
	člen:			Mgr. Jan Mraček (zástupce Okresní hospodářské komory Cheb)
	člen:		Bc. Josef Písecký (zástupce Úřadu regionální hospodářské komory                                      Poohří Sokolov)
člen: 		Mgr. Helena Plitzová (zástupce Národního institutu pro další   vzdělávání)
	člen: 		Mgr. Pavel Janus (zástupce regionálního školství, ředitel střední školy)
	člen:		Mgr. Monika Preňková (zástupce regionálního školství, ředitelka
		základní školy)
	
- jmenuje náhradního člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 4. kola výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OP VK:
náhradní člen:		Bc. Kristýna Lánská (zástupce Řídícího orgánu Ministerstva školství,  
                                   mládeže a tělovýchovy ČR)
     
Termín kontroly: 5.9.2011 Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

10. Prominutí pohledávky za povinnou Brigitou Plachou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 114/02/11

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 2.000,-- Kč za povinnou Brigitou Plachou, se sídlem Otročín - Brť 65, 364 01 Toužim, IČ 44666608 

Termín kontroly:  7.3.2011

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


11. Změna usnesení č. RK 37/01/11 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 115/02/11

- mění část svého usnesení č. RK 37/01/11 ze dne 24. ledna 2011, kterou schválila 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“, v tom smyslu, že dochází ke změně jejich vymezení dle návrhu

Ostatní části usnesení se nemění. 

Termín kontroly: 20.6.2011 

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


12. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 116/02/11

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 01/2009 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na provedení stavebních úprav objektu v Mezirolí příspěvkové organizaci Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov s náklady v maximální výši do 3,6 mil. Kč bez DPH 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace realizovat veškeré kroky související s realizací stavebních úprav a informovat o nich odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Termín kontroly: 17.10.2011
Zodpovídá: Mgr. Petr Zmuda, ředitel příspěvkové organizace


13. Dopravní terminál Mariánské Lázně - Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Karlovarským krajem a RWE Distribuční služby, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 117/02/11

- schvaluje  Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Karlovarským krajem a RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 11.5.2009, ev. č. 163/2009, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi Karlovarským krajem a RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 11.5.2009, ev. č. 163/2009
Termín kontroly: 2.5.2011

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


14. Odpis pohledávky za povinným Martin Ungr

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 118/02/11

- souhlasí s odpisem nevymahatelné pohledávky za povinným Martin Ungr, místo trvalého pobytu Holoubkov 4, 338 01 Holoubkov, IČ 66336244, ve výši 2.500,-- Kč

Termín kontroly: 7.3.2011

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 119/02/11

- určuje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen „ÚSKK, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), že ověření účetní závěrky za rok 2010 a výroční zprávy za rok 2010 provede Ing. Jaroslav Petera, nezávislý auditor, 
IČ 41660889 a ověření účetní závěrky za rok 2011 a výroční zprávy za rok 2011 provede auditorská firma Q-AUDIT, s.r.o., IČ 61173339

Zodpovídá:  Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
                      Michal Riško, místopředseda představenstva
                      Ing. Petr Navrátil, člen představenstva
                      Ing. Tomáš Svoboda, člen představenstva             

16. 1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 120/02/11

- schvaluje 1. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“ dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 1. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených 
do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“ dle návrhu

Termín kontroly: 18.4.2011

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


17. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“ – schválení Rozhodnutí o změnách Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č. OPLZZ-ZS22-3/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 121/02/11

- schvaluje Rozhodnutí o změnách č. 1 - 5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS22-3/2008 
ze dne 25.9.2008 

- pověřuje hejtmana podpisem Potvrzení o přijetí Rozhodnutí o změně č. OPLZZ-ZS22-3/2008 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Termín kontroly: 21.3.2011

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


18. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“ - Žádost o stavební povolení pro sociálně terapeutické dílny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 122/02/11

- schvaluje text Žádosti o stavební povolení

- pověřuje hejtmana podpisem Žádosti o stavební povolení
Termín kontroly: 18.4.2011

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


19. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 123/02/11

- schvaluje plány práce:
			Komise dopravní
			Komise pro životní prostředí
			Komise pro tělovýchovu a sport
			Komise pro vnější vztahy
			Komise pro likvidaci nepotřebného majetku
			Komise pro posuzování žádostí o financování ze státního rozpočtu
			Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch
			Krajské protidrogové komise
			Energetická komise
Zodpovídá: předsedové komisí Rady Karlovarského kraje


20. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.2.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 124/02/11

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.2.2011:

Návrh  programu:

A.	Volba návrhové komise
B.	Volba ověřovatelů zápisu
  C.	Schválení programu jednání
  D.	Informace o zániku mandátu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a složení slibu nového
člena Zastupitelstva Karlovarského kraje

1.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.2.2011
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 17.2.2011
3.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4.	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5.	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
6.	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci Záchranný kruh v roce 2011
  7.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010
8.	Rozpočtové změny
9.	Žádost obce Trstěnice o poskytnutí neinvestiční dotace
  10.	Informace o dotacích ve školství v roce 2010 - doplnění
  11.	Informace o dotacích ve školství v roce 2011
  12.		Žádost Domu dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, 350 02 Cheb, o prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně
  13.		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
  14.		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
  15.		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
  16.		Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně obchodní společností Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/01.0025
  17.	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji – Pravidla
  18.	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
  19.	Program obnovy venkova 2010 – žádost obce Staré Sedlo
20.	Program obnovy venkova 2011 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4
  21.	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
  22.	Projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
  23.	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
  24.	Příspěvek Oáze klidu o.p.s.
  25.	Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2011
  26.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavební parcely č. 330/8, č. 330/9 
a č. 330/10 v k. ú. Všeborovice
 27.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 16 na pozemku p.č.st. 239/2 
v k. ú. Toužim
 28.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 911/4, č. 914/1 a č. 914/4 v k. ú. Hroznětín - Sedlecký kaolin a.s.
 29.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 754/9 v k. ú. Hroznětín – KSB spol. s r.o.
 30.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 453/32 v k. ú. Obilná – ŘSD ČR
 31.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice č. I/6 včetně součástí, příslušenství a pozemků v k. ú. Dobroše – ŘSD ČR
 32.	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
 33.	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
 34.	Úplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Dvory a Tašovice do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s výstavbou Vědeckotechnického parku
 35.	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
 36.	Zrušení usnesení č. ZK 156/06/04 ze dne 24.6.2004 – Záměr majetkoprávního vypořádání stavby: „Rekonstrukce mostu ev. č. 220 9-2 přes Bílý potok v Nových Hamrech“
 37.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Nové Hamry 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Nové Hamry do majetku Karlovarského kraje
 38.	Změna části usnesení č. ZK 319/12/10 ze dne 9.12.2010 – Úplatné nabytí nemovitosti 
do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 1492/16 v k. ú. Sokolov
 39.	Schválení předkupní práva k nemovitostem pro společnosti T.G., a.s. a DEVELOPMENT WEST s.r.o.
 40.	Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Sokolově a Chebu
 41.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury
 42.	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
 43.	Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2011
 44.	Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“:
1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  
2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu  
 45.	Petice za zachování Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Nejdku
 46.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2009/2010
 47.	Změna usnesení č. ZK 338/12/10 ze dne 9. prosince 2010 - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem
 48.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011
 49.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2011
 50.	Změna č. 22 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje u obce Těšovice
 
 51.		 Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. 

 52.	Informace od Mgr. Jany Suché, poslankyně Parlamentu České republiky, na téma dostavby  
silnice R6 	

 53.    Různé

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


21. Motivační program pro zaměstnance Karlovarského kraje
	Schválení dodatku rámcové smlouvy T-mobile


Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


22. Energetická opatření v objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 125/02/11

- bere na vědomí usnesení Energetické komise Rady Karlovarského kraje a zprávu o závěrech energetického auditu na Krajském úřadě Karlovarského kraje

- schvaluje doporučená opatření energetického auditu vedoucí k dosažení úspor energií a následně finančních prostředků na Krajském úřadě Karlovarského kraje

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí realizovat jednotlivá doporučení k úsporám, uvedená v energetickém auditu

Termín kontroly: 21.3.2011
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 126/02/11

- schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Karlovarským krajem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze na letní semestr akademického roku 2010/2011 s výší nájemného 75.000,-- Kč 
bez DPH dle návrhu

Termín kontroly: 7.3.2011

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


24. Majetkoprávní vypořádání stavby „Rekonstrukce silnice č. II/210 – průtah Kraslice“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 127/02/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 6502/19 o výměře 41 m2, 6502/21 o výměře 102 m2, 6502/22 o výměře 4 m2, 6502/23 o výměře 96 m2, 6502/25 o výměře 58 m2, 6502/26 o výměře 33 m2, 6502/28 o výměře 92 m2, 6502/29 o výměře 81 m2, 6502/30 o výměře 80 m2, 6502/32 o výměře 27 m2, 6502/34 o výměře 51 m2, 6502/36 o výměře 37 m2, 6502/38 o výměře 35 m2, 6766/13 o výměře 105 m2, 6766/14 o výměře 21 m2, 6766/15 o výměře 109 m2, 6766/16 o výměře 
15 m2,  6766/17 o výměře 15 m2, 6766/19 o výměře 48 m2, 6766/20 o výměře 7 m2, 6766/21 o výměře 218 m2, 6766/22 o výměře 32 m2, 6766/23 o výměře 228 m2, 6766/24 o výměře 42 m2, 6766/25 o výměře 35 m2, 6766/26 o výměře 78 m2, 6766/27 o výměře 22 m2, 6766/28 o výměře 18 m2, 6766/30 o výměře 74 m2, 6766/32 o výměře 238 m2, 6766/34 o výměře 24 m2, 6766/35 o výměře 24 m2, 6766/36 o výměře 12 m2, 6766/38 o výměře 65 m2, 6766/40 o výměře 26 m2, 6766/41 o výměře 21 m2, 6766/42 o výměře 21 m2, 6766/44 o výměře 36 m2, 6766/45 o výměře 13 m2, 6766/46 o výměře 2 m2, 6766/48 o výměře 
40 m2, 6766/50 o výměře 10 m2, 6766/51 o výměře 79ﾠm279 m2, 6766/53 o výměře 19 m2, 6766/55 o výměře 
8 m2, 6766/57 o výměře 8 m2, 6766/59 o výměře 11 m2, 6766/61 o výměře 8 m2, 6766/63 o výměře  
24 m2, 6766/65 o výměře 6 m2, 6766/66 o výměře 24 m2,  6766/68 o výměře 10 m2, 6766/70 o výměře 
19 m2, 6766/71 o výměře 44 m2, 6766/73 o výměře 33 m2, 6766/75 o výměře 49 m2, 6766/76 o výměře 22 m2, 6766/78 o výměře 24 m2, 6766/79 o výměře 28 m2, 6766/80 o výměře 21 m2, 6766/81 o výměře 256 m2, 6766/82 o výměře 22 m2, 6766/84 o výměře 55 m2, 6766/85 o výměře 66 m2 a 6502/44 
o výměře 10 m2, vše v k. ú. a obci Kraslice formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako dárce na straně jedné) a Městem Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 358 20, 
IČ 00259438, zastoupeným starostou města Ing. Zdeňkem Brantlem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 10.3.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Kraslice 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 6502/19 o výměře 41 m2, 6502/21 o výměře 102 m2, 6502/22 o výměře 4 m2, 6502/23 o výměře 
96 m2,  6502/25 o výměře 58 m2, 6502/26 o výměře 33 m2, 6502/28 o výměře 92 m2, 6502/29 o výměře 81 m2, 6502/30 o výměře 80 m2, 6502/32 o výměře 27 m2, 6502/34 o výměře 51 m2, 6502/36 o výměře 37 m2, 6502/38 o výměře 35 m2, 6766/13 o výměře 105 m2, 6766/14 o výměře 21 m2, 6766/15 o výměře 109 m2,  6766/16 o výměře 15 m2,  6766/17 o výměře 15 m2, 6766/19 o výměře 48 m2, 6766/20 o výměře  7 m2, 6766/21 o výměře 218 m2, 6766/22 o výměře 32 m2, 6766/23 o výměře 228 m2, 6766/24 o výměře  42 m2, 6766/25 o výměře 35 m2, 6766/26 o výměře 78 m2, 6766/27 o výměře 22 m2, 6766/28 o výměře  18 m2, 6766/30 o výměře 74 m2, 6766/32 o výměře 238 m2, 6766/34 o výměře 24 m2, 6766/35 o výměře 24 m2, 6766/36 o výměře 12 m2, 6766/38 o výměře 65 m2, 6766/40 o výměře 26 m2, 6766/41 o výměře 21 m2, 6766/42 o výměře 21 m2, 6766/44 o výměře 36 m2, 6766/45 o výměře 13 m2, 6766/46 o výměře 
2 m2, 6766/48 o výměře 40 m2, 6766/50 o výměře 10 m2, 6766/51 o výměře  79 m2, 6766/53 o výměře 
19 m2, 6766/55 o výměře 8 m2, 6766/57 o výměře 8 m2, 6766/59 o výměře 11 m2, 6766/61 o výměře 
8 m2, 6766/63 o výměře 24 m2, 6766/65 o výměře 6 m2, 6766/66 o výměře 24 m2,  6766/68 o výměře 
10 m2, 6766/70 o výměře 19 m2, 6766/71 o výměře 44 m2, 6766/73 o výměře 33 m2, 6766/75 o výměře 49 m2, 6766/76 o výměře 22 m2, 6766/78 o výměře 24 m2, 6766/79 o výměře 28 m2, 6766/80 o výměře 21 m2, 6766/81 o výměře 256 m2, 6766/82 o výměře 22 m2, 6766/84 o výměře 55 m2, 6766/85 o výměře 66 m2 a 6502/44 o výměře 10 m2, vše v k. ú. a obci Kraslice formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 358 20, IČ 00259438, zastoupeným starostou města Ing. Zdeňkem Brantlem 
(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 10.3.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Kraslice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 6502/39 o výměře 6 m2, 6502/41 o výměře 25 m2, 6502/45 o výměře 11 m2, 6502/46 o výměře 
76 m2, 6502/47 o výměře 51 m2, 6766/96 o výměře 15 m2, 6766/111 o výměře 11 m2, 6766/114 
o výměře 22 m2, 6766/115 o výměře 37 m2 a 6766/121 o výměře 29 m2, vše v k. ú. a obci Kraslice formou darovací smlouvy mezi Městem Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 358 20, 
IČ 00259438, zastoupeným starostou města Ing. Zdeňkem Brantlem (jako dárce na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Kraslice do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 6502/20 o výměře 281ﾠm2281 m2, 6502/24 o výměře 146 m2, 6502/27 o výměře 43 m2, 6502/31 o výměře 182 m2, 6502/33 o výměře 
144 m2, 6502/37 o výměře 86 m2, 6766/18 o výměře 79 m2, 6766/29 o výměře   81 m2, 6766/31 o výměře   
29 m2, 6766/33 o výměře 29 m2, 6766/37 o výměře 15 m2, 6766/39 o výměře 42 m2, 6766/43 o výměře   16 m2, 6766/49 o výměře 161 m2, 6766/52 o výměře 31 m2, 6766/54 o výměře 42 m2, 6766/56 o výměře 28 m2, 6766/58 o výměře  28 m2, 6766/60 o výměře 40 m2, 6766/62 o výměře 23 m2, 6766/69 o výměře 100 m2, 6766/72 o výměře 58 m2, 6766/74 o výměře 37 m2 a 6766/77 o výměře 140 m2, včetně stavby 
– odstavné parkovací plochy, vše v k. ú. a obci Kraslice formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí 
a stavby mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 358 20, IČ 00259438, zastoupeným starostou města Ing. Zdeňkem Brantlem 
(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti a stavbu  na své úřední desce, tj. do 10.3.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti a stavbu z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Kraslice 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 6502/20 o výměře 281 m2, 6502/24 o výměře 146 m2, 6502/27 o výměře 43 m2, 6502/31 o výměře 182 m2, 6502/33 o výměře 144 m2, 6502/37 o výměře 86 m2, 6766/18 o výměře 79 m2, 6766/29 
o výměře 81 m2, 6766/31 o výměře 29 m2, 6766/33 o výměře 29 m2, 6766/37 o výměře 15 m2, 6766/39 
o výměře 42 m2, 6766/43 o výměře 16 m2, 6766/49 o výměře 161 m2, 6766/52 o výměře 31 m2, 6766/54 o výměře 42 m2, 6766/56 o výměře 28 m2, 6766/58 o výměře 28 m2, 6766/60 o výměře 40 m2, 6766/62 
o výměře  23 m2, 6766/69 o výměře 100 m2, 6766/72 o výměře 58 m2, 6766/74 o výměře 37 m2 
a 6766/77 o výměře 140 m2, včetně stavby – odstavné parkovací plochy, vše v k. ú. a obci Kraslice formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí a stavby mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 358 20, IČ 00259438, zastoupeným starostou města Ing. Zdeňkem Brantlem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti a stavbu  na své úřední desce, tj. do 10.3.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti a stavbu z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Kraslice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 20.6.2011

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


25. Zrušení usnesení č. RK 430/06/08 ze dne 5.6.2008, č. RK 794/08/09 ze dne 13.8.2009 
a č. RK 764/08/10 ze dne 12.8.2010 – Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 4024/29 v k. ú. Sokolov – schválení dle nové žádosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 128/02/11

- zrušuje usnesení č. RK 430/06/08 ze dne 5.6.2008
 
- zrušuje usnesení č. RK 794/08/09 ze dne 13.8.2009 

- zrušuje usnesení č. RK 764/08/10 ze dne 12.8.2010 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke zrušení usnesení č. ZK 127/06/08 ze dne 19.6.2008 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke zrušení usnesení č. ZK 235/09/09 
ze dne 17.9.2009 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke zrušení usnesení č. ZK 256/09/10 ze dne 16.09.2010 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.č. 4024/29 o výměře cca 294 m2 v k. ú. Sokolov, formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, IČ 27309941 (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé) za cenu, která bude stanovena po geometrickém zaměření předmětné části pozemku, v souladu s předpisy o oceňování majetku platných ke dni podpisu kupní smlouvy, na základě znaleckého posudku, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě kupní a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 6.6.2011

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


26. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1085/1 v k. ú. Čichalov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 129/02/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1085/1 o výměře 540 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 99-55/2010 z původního pozemku p.p.č. 1085/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1085/10 v k. ú. a obci Čichalov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Čichalov, se sídlem Čichalov č.p. 55, 
PSČ 364 52 Žlutice, IČ 00480304, zastoupenou paní Milenou Pohanovou, starostkou obce 
(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce, tj. do 10.3.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Čichalov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1085/1 o výměře 540 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 99-55/2010 z původního pozemku p.p.č. 1085/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1085/10 
v k. ú. a obci Čichalov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) 
a Obcí Čichalov, se sídlem Čichalov č.p. 55, PSČ 364 52 Žlutice, IČ 00480304, zastoupenou paní Milenou Pohanovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce, 
tj. do 10.3.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Čichalov

- 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: 6.6.2011

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


27. 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 130/02/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 991/1 v k. ú. Vlkovice u Mariánských Lázní, silnice č. III/2303 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 115-6363/2010 ze dne 20.8.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel kNN), 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. 666/4 v k. ú. Františkovy Lázně, silnice č. III/21325 ve prospěch společnosti Františkolázeňská výtopna, s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 1237-400/2010 ze dne 25.10.2010 (umístění inženýrských sítí – přípojka teplovodu), 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. 1263/3 v k. ú. Radošov u Kyselky, silnice č. II/221 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 763-1179/2010 ze dne 26.8.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel a vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 6.6.2011

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


28. Prodloužení nájemní smlouvy v restitučním objektu v k. ú. Velichov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 131/02/11

- schvaluje prodloužení nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Dětským domovem Karlovy Vary a Ostrov, se sídlem Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov, IČ 63553660 
(jako pronajímatelem) a společností BAT NÁŘADÍ s.r.o., se sídlem Fr. Halase 6/10, 360 04 Karlovy Vary, IČ 64361161 (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem:
	- budova č.p. 1 na pozemku st.p.č. 34/1, vč. pozemku st.p.č. 34/1 o výměře 1034 m2
	- budova č.p. 65 na pozemku st.p.č. 34/2, vč. pozemku st.p.č. 34/2 o výměře 126 m2
	- budova č.p. 110 na pozemku st.p.č. 146, vč. pozemku st.p.č. 146 o výměře 336 m2
	- pozemek p.p.č. 43/1 o výměře 5706 m2
	- pozemek p.p.č. 43/2 o výměře 2886 m2
	- pozemek p.p.č. 51 o výměře 46 m2
	- pozemek p.p.č. 52/2 o výměře 2464 m2,
vše v k. ú. a obci Velichov, 
s tím, že nájemce bude nájemné v místě a čase obvyklém investovat do rekonstrukce (v rozsahu 
a místě po dohodě s pronajímatelem), a s ohledem na § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších dodatků, zajistí údržbu majetku v nejnutnější míře. 
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2012. 

Termín kontroly: 6.6.2011

Zodpovídá: Mgr. Petr Zmuda, ředitel Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov


29. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 711 na pozemku st.p.č. 237/2, pozemky st.p.č. 237/2, p.p.č. 911/55 a p.p.č. 911/62, vše v k. ú. Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 132/02/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat budovu č.p. 711, jiná stavba, na pozemku st.p.č. 237/2, pozemek st.p.č. 237/2 o výměře 120 m2, pozemek p.p.č. 911/55 o výměře 155 m2 a pozemek p.p.č. 911/62 o výměře 315 m2, vše v k. ú. Mariánské Lázně
Termín kontroly: 2.5.2011
Zodpovídá: Ing. Jiří Chum, ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvkové organizace


30. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 351/1 a č. 339/8, k. ú. Olšová Vrata, ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 133/02/11

- souhlasí se zřízením věcného břemene k p.p.č. 351/1 a č. 339/8 k. ú. Olšová Vrata, na které je umístěno podzemní komunikační  vedení veřejné komunikační sítě, ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336 a to za jednorázovou úhradu ve výši 374.630,40 Kč včetně DPH, stanovenou znaleckým posudkem Ing. Jiřího Lodra

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, (jako stranou povinnou) a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, zastoupenou společností EPLcond s.r.o., IČ 26346575, která je na základě pověření ze dne 6.9.2010 zastoupena JUDr. Petruší Srpovou (jako stranou oprávněnou) 

Termín kontroly: 20.6.2011 

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


31. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/1; 527/52; 527/108; 527/111; 527/132; 527/140; 527/143; 527/145, k. ú. Dvory, ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 134/02/11

- souhlasí se zřízením věcného břemene k p.p.č. 527/1; 527/52; 527/108; 527/111; 527/132; 527/140; 527/143; 527/145, k. ú. Dvory, na které je umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, a to za jednorázovou úhradu ve výši stanovenou znaleckým posudkem s připočtením DPH

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, (jako stranou povinnou) a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, zastoupenou společností EPLcond s.r.o., IČ 26346575, která je na základě pověření ze dne 6.9.2010 zastoupena JUDr. Petruší Srpovou (jako stranou oprávněnou) 

Termín kontroly: 20.6.2011 

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


32. Darování movitého majetku kraje sedmi partnerům projektu Partnerství pro budoucnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 135/02/11

- souhlasí s darováním movitého majetku kraje dosud užívaného partnery v rámci projektu Partnerství pro budoucnost subjektům: Agentuře domácí péče LADARA o.p.s.; Mariánskolázeňsko, dobrovolnému svazku obcí; Okresní hospodářské komoře Cheb; Městu Ostrov; PECKA – Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s.; Regionální hospodářské komoře Poohří; Městu Toužim

- schvaluje uzavření smluv mezi Karlovarským krajem, (jako dárcem) a jednotlivými subjekty, zastoupenými statutárními zástupci: Agentury domácí péče LADARA o.p.s., IČ 26406608 
– JUDr. Veronikou Vlkovou; Mariánskolázeňsko, dobrovolným svazkem obcí, IČ 71203354 
– Dagmar Strnadovou; Okresní hospodářskou komorou Cheb, IČ 48365513 – Jakubem Pánikem; Městem Ostrov, IČ 00254843 – Bc. Pavlem Čekanem; PECKA – Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s., IČ 26383381 – Libuší Musilovou; Regionální hospodářskou komorou Poohří, IČ 62622561 – Ing. Miroslavem Krejčím; Městem Toužim, IČ 00255076 – Alexandrem Žákem (jako obdarovanými)

Termín kontroly: 20.6.2011 

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


33. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 792/3, k. ú. Pernink, 
ve prospěch společnosti BAU-STAV a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 136/02/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 792/3, k. ú. Pernink, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které je navrženo umístění inženýrských sítí ve prospěch společnosti 
BAU-STAV a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory v Perninku, příspěvkovou organizací (jako stranou povinnou) 
a společností BAU-STAV a.s., IČ 14705877, zastoupenou Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva (jako stranou oprávněnou)

- ukládá ředitelce organizace Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, Ing. Jiřině Hlavanové, uzavřít smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 792/3, k. ú. Pernink

Termín kontroly: 2.5.2011 

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


34. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od 1.7.2010 do 31.12.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 137/02/11

- bere na vědomí informaci o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce a období 
od 1.7.2010 do 31.12.2010 na základě působnosti odboru správa majetku dle předloženého návrhu

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


35. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených 
z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a Nemos Sokolov s.r.o.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

36. Udělení plné moci společnosti Nemos Sokolov s.r.o. v souvislosti se správním řízením stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 138/02/11

- uděluje plnou moc společnosti Nemos Sokolov s.r.o. v souvislosti s akcí „Revitalizace nemocnice Sokolov“ dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem plné moci společnosti Nemos Sokolov s.r.o. v souvislosti s akcí „Revitalizace nemocnice Sokolov“ dle návrhu
Termín kontroly: 6.6.2011
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


37. Výsledek veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkové organizace Dětský domov Plesná a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 139/02/11

- bere na vědomí závěry veřejnosprávních kontrol provedených odborem kontroly krajského úřadu u příspěvkové organizace Dětský domov Plesná

- ukládá příspěvkové organizaci Dětský domov Plesná odvod neoprávněné použitých prostředků na platy v celkové výši 33.610,-- Kč včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše této částky, do rozpočtu Karlovarského kraje

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu neoprávněně použitých prostředků včetně penále 
 
- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Dětský domov Plesná řešit škodu vzniklou neoprávněným použitím prostředků na platy a úhradou penále 

Termín kontroly: 2.5.2011  

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


38. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Střední odborná škola 
a střední odborné učiliště Nejdek a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 140/02/11

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu u příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

- ukládá příspěvkové organizaci Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek odvod 
do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně tím, že použila prostředky rezervního fondu v celkové výši 125.605,-- Kč na jiný účel, než stanoví zákon

- schvaluje prominutí uvedeného odvodu za porušení rozpočtové kázně v plné výši
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení

Termín kontroly: 2.5.2011  

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


39. Vyhlášení konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 141/02/11

- bere na vědomí oznámení PhDr. Pěvuše Zlatohlávkové o vzdání se pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary dnem 31. srpna 2011 

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, Gymnázium a obchodní akademie Chodov 
a Základní škola praktická Žlutice 

- schvaluje text oznámení o konání konkursních řízení dle přílohy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené se vzdáním se pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace a přípravou a organizací konkursního řízení

Termín kontroly: 6.6.2011  

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


40. Partnerství příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice v projektu Mendelovy univerzity v Brně „Vzdělávání v lesnických disciplinách“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 142/02/11

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Vzdělávání v lesnických disciplinách“ Mendelovy univerzity v Brně v rámci výzvy č. 19 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na předkládání žádostí individuálních projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, 
a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Vzdělávání v lesnických disciplinách“ ve výši 
cca 8.000.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze Státního rozpočtu ČR 

- souhlasí, aby partnerem projektu s finančním příspěvkem byla příspěvková organizace Střední lesnická škola Žlutice

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Mendelovou univerzitou 
v Brně a příspěvkovou organizací Střední lesnická škola Žlutice

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s finančním partnerstvím PO v projektu financovaném z OPVK“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 21.3.2011   
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


41. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci pro mezinárodní otázky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 143/02/11

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci pro mezinárodní otázky ve výši 13.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí žáků středních škol zřizovaných Karlovarským krajem na Pražském studentském summitu

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

Termín kontroly: 20.6.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 144/02/11

- zrušuje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy schválená usnesením rady Karlovarského kraje č. RK 949/09/10 ze dne 23. září 2010

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit schválená pravidla 
na webových stránkách Karlovarského kraje
Termín kontroly: 18.4.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 145/02/11

- zrušuje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže schválená usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 947/09/10 ze dne 23. září 2010

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

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

Termín kontroly: 18.4.2011

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


44. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na kofinancování vodohospodářských akcí dotovaných z Ministerstva zemědělství ČR Karlovarským krajem uzavřené mezi krajem 
a Vodohospodářským sdružením měst a obcí Sokolovska  na akci „Úpravna vody Horka – zajištění kvality vyráběné vody“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 146/02/11

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  ev. č. D 951/2010 o poskytnutí příspěvku mezi krajem 
a Vodohospodářským sdružením měst a obcí Sokolovska na akci „Úpravna vody Horka – zajištění kvality vyráběné vody“
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


45. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – inventarizační průzkumy a plány péče pro 21 EVL“
- 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 147/02/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – inventarizační průzkumy a plány péče pro 21 EVL“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Implementace 
a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – inventarizační průzkumy a plány péče 
pro 21 EVL“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Vít Venhoda		- náhradník: Ing. Lucie Tousecká
- člen: Martin Chochel, DiS.	- náhradník: Ing. Jiří Raška
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Olga Vokáčová 

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Luboš Orálek		- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen: Ing. Václav Živný		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Ing. Josef Malý		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler  
- člen: Ing. Jiří Raška		- náhradník: Ing. Vít Venhoda
Termín kontroly: 16.5.2011

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


46. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – geodetické práce pro 21 EVL“
- 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 148/02/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – geodetické práce pro 21 EVL“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Implementace 
a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – geodetické práce pro 21 EVL“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Vít Venhoda		- náhradník: Ing. Lucie Tousecká
- člen: Martin Chochel, DiS.	- náhradník: Ing. Jiří Raška
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Olga Vokáčová 

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Luboš Orálek		- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen: Ing. Václav Živný		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Ing. Josef Malý		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler  
- člen: Ing. Jiří Raška		- náhradník: Ing. Vít Venhoda
Termín kontroly: 16.5.2011

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


47a) Změna usnesení č. RK 36/01/11 - Výsledek veřejnosprávní a administrativní kontroly projektu „Inovace a podpora výuky na gymnáziu“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0011 realizovaným 
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 - oprava administrativní chyby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 149/02/11

- ruší část usnesení RK č. 36/01/11 ze dne 24.1.2011 ve znění: 
ukládá příspěvkové organizaci Gymnázium Sokolov povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 28.930,-- Kč

- ruší část usnesení RK č. 36/01/11 ze dne 24.1.2011 ve znění:
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 příspěvkové organizaci Gymnázium Sokolov povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 29.020,-- 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 29.020,-- Kč 
do rozpočtu Karlovarského kraje v plné výši

Termín kontroly: 18.4.2011

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


47b) Žádost Základní školy a mateřské školy Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace, 
o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 150/02/11

- souhlasí s prominutím povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 272.589,-- Kč Základní školy a mateřské školy Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace, a to ve výši 100 % z této částky

- souhlasí s prominutím povinnosti zaplatit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 272.589,-- Kč Základní školy a mateřské školy Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace, a to ve výši 100 % z této částky

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti zaplatit penále 
za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 
Termín kontroly: 21.3.2011

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


47c) Změna usnesení č. RK 17/01/11 - Projekt „Gastronomie“ příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 151/02/11

- mění část svého usnesení č. RK 17/01/11, kterou souhlasila s předpokládanými výdaji projektu „Gastronomie“ příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně ve výši 3.600.000,-- Kč, v tom smyslu, že výše předpokládaných výdajů se mění z částky 3.600.000,-- Kč na částku 3.880.000,-- Kč 

Ostatní části usnesení se nemění. 
Termín kontroly: 18.4.2011  
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy




