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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

ze 7. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 18. února 2011 (8:07 – 9:47 hodin), 21. února 2011 (9:15 – 9:25 hodin) 
a 22. února 2011 (8:08 – 8:26 hodin)
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 


18. února 2011
Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Mgr. Havel
Přizvaní:	Ing. Kulda, Ing. V. Tomsová, Ing. Pavlas, Bc. Očenášek, Ing. Stráská
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová

21. února 2011
Přítomni:              	Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, 
Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Borka
Omluveni:		PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, p. Čermák
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová

22. února 2011
Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný 
Přizvaní:	p. Vašta, MSc., MBA, Ing. Kulda
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Mgr. Novotný, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.2.2011		  RK 154/02/11
	Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností				  RK 155/02/11
	Rozpočtové změny								  RK 156/02/11
	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední 		  RK 157/02/11
zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
	Prominutí pohledávky za povinnou SCAARE, s.r.o.				  RK 158/02/11
	Žádost příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb o úlevu 		  RK 159/02/11
z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu 
„Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi“ 
s reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01.0023 do rozpočtu Karlovarského kraje
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Projektové řízení“		  RK 160/02/11

- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Publicita“			  RK 161/02/11

- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: 					  RK 162/02/11
„Dodávka a implementace DMVS“

- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka Tc K“		  RK 163/02/11

- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Integrace úřadu s ISZR“	  RK 164/02/11

- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „ÚZZS Karlovarského kraje, 	  RK 165/02/11
Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje – realizace stavby“

- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení kvalifikace a výběr zájemců a komise 
pro hodnocení nabídek
	Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti 	  RK 166/02/11
územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011 – obec Březová ukončení 
dlouhodobé objížďky 
	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní 	  RK 167/02/11
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje – navýšení prokazatelné ztráty o míru inflace
	Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ – schválení Smlouvy 		  RK 168/02/11
č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – schválení Smlouvy 				  RK 169/02/11
č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Provozní plán KSÚS KK, p.o., na rok 2011					  RK 170/02/11
	Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „III/20811 Rekonstrukce 	  RK 171/02/11
silnice letiště – R6“ realizované v letech 2009 a 2010 z příspěvku z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury
	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby 	  RK 172/02/11
na rok 2011
Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů 	  RK 173/02/11
Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část
Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu 	  RK 174/02/11
Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Studie bezpečnostního systému	  RK 175/02/11 	
Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Chemnitz“ 
a „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje 
Spolkové republiky Německo Oberfranken“
	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace 		  RK 176/02/11
k územnímu řízení k projektu „Univerzitní kampus“ a „Záchranný kruh“ 
	Žádost obce Staré Sedlo o poskytnutí příspěvku					  RK 177/02/11
	Ukončení přijímání nových uživatelů do Domova pro osoby se zdravotním 	  RK 178/02/11
postižením v Mariánské, příspěvková organizace a do Domova se zdravotním 
postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace 
Schválení Plánu práce v rámci prevence kriminality pro rok 2011			  RK 179/02/11
Žádost o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality		  RK 180/02/11 
Karlovarského kraje pro rok 2011
	Projekt „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území 		  RK 181/02/11
Karlovarského kraje“ – schválení Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace č. OPLZZ-ZS22-22/2009
	Projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou 		  RK 182/02/11
dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ – schválení Rozhodnutí o změnách 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS22-14/2009
	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace 		  RK 183/02/11
– Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově
	Motivační program pro zaměstnance Karlovarského kraje - schválení dodatku 	  RK 184/02/11
rámcové smlouvy T-mobile
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 185/02/11
do majetku Města Skalná a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Skalná 
do majetku Karlovarského kraje
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 186/02/11
do majetku Obce Královské Poříčí a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku 
Obce Královské Poříčí do majetku Karlovarského kraje
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	  RK 187/02/11 
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
	Souhlas s pokácením dvou kusů bříz bělokorých na pozemkové parcele č. 1795/1	  RK 188/02/11 
v k. ú. Nejdek
	Souhlas s pokácením 11 kusů stromů na pozemkové parcele č. 2679 a 792/3 	  RK 189/02/11
v areálu Domova pro seniory v k. ú. Pernink
	Souhlas s pokácením 21 ks stromů a 7 keřů na p.p.č. 1792/1, p.p.č. 1449/1, 	  RK 190/02/11
p.p.č. 1792/3 a p.p.č. 2422/5, vše v k. ú. Cheb, ve vlastnictví Karlovarského kraje
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1071/6, 		  RK 191/02/11
k. ú. Horní Slavkov, ve prospěch Města Horní Slavkov
	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 	  RK 192/02/11
památek a památkově hodnotných objektů v roce 2011
Změna platu ředitelky příspěvkové organizace – Krajský dětský domov 		  RK 193/02/11
pro děti do 3 let
Záměr revitalizace nemocnice Sokolov - udělení souhlasu				  RK 194/02/11
Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v Karlovarské 	  RK 195/02/11
krajské nemocnici a.s.
Rozhodnutí ve věci výstavby koridoru v rámci akce „Karlovarská krajská 	  RK 196/02/11
nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“
Stipendijní řád střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace 	  RK 197/02/11
Integrovaná střední škola Cheb
45a)	Schválení užití znaku Karlovarského kraje občanskému sdružení 			  RK 198/02/11
HAND FOR HELP EUROPE
45b)	Prodej movitého majetku kraje – služební automobil Škoda Octavia		  RK 199/02/11
45c)	Schválení vzoru smluv o partnerství a spolupráci pro zajištění realizace projektu	  RK 200/02/11
Karlovarská karta uzavíraných mezi Karlovarským krajem a dopravci, kteří 
provozují autobusovou dopravu a jsou smluvními partnery integrovaného 
dopravního systému Karlovarského kraje IDOK








          PaedDr. Josef Novotný v. r.			           MUDr. Václav Larva v. r.
                        hejtman					      	         ověřovatel
              Karlovarského kraje

































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- MUDr. Václava Larvu
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 45a)	Schválení užití znaku Karlovarského kraje občanskému sdružení HAND FOR HELP EUROPE

bod č. 45b)	Prodej movitého majetku kraje – služební automobil Škoda Octavia

bod č. 45c)	Schválení vzoru smluv o partnerství a spolupráci pro zajištění realizace projektu Karlovarská karta uzavíraných mezi Karlovarským krajem a dopravci, kteří provozují autobusovou dopravu a jsou smluvními partnery integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje IDOK


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.2.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 154/02/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.2.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 155/02/11

- schvaluje nová Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

- souhlasí s tím, aby se tato Pravidla stala součástí směrnice ředitele krajského úřadu č. SE 01/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, návrhů, připomínek, podnětů a žádostí  

- ukládá řediteli Krajského úřadu Karlovarského kraje vydat směrnici č. SE 01/2011 Pravidla 
pro přijímání a vyřizování petic, stížností, návrhů, připomínek, podnětů a žádostí, jejíž součástí budou uvedená Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností  
Termín kontroly: 18.4.2011
Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

 3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 156/02/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 54/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně:
- ve výši 2.738,-- Kč projekt Učit se učit, realizovaného Centrem celoživotního vzdělávání PECKA, Karlovy Vary o.p.s.
- ve výši 300,-- Kč projekt Efektivní komunikační a výchovné techniky ve škole třetího tisíciletí, realizovaného EduCare Sokolov o.s.
Oba projekty jsou financovány 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. 55/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 2.177.995,27 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené 
na financování projektů globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 56/2011
- navýšení příjmů a výdajů z titulu zapojení vratky v souvislosti s vyúčtováním příspěvku, poskytnutého na administraci Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012 (OP LZZ I.) Agentuře projektového a dotačního managementu, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, ve výši 235.511,08 Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Projekt je realizován 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. 57/2011
- navýšení příjmů a výdajů zapojením vratky v souvislosti s vyúčtováním příspěvku, poskytnutého 
na administraci projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.) Agentuře projektového a dotačního managementu ve výši 35.544,44 Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Projekt je realizován 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. 58/2011
- navýšení příjmů a výdajů z titulu zapojení vratky v souvislosti s vyúčtováním příspěvku, poskytnutého na administraci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje
(OP LZZ III.) Agentuře projektového a dotačního managementu, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, ve výši 423,14 Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Projekt je realizován 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. 59/2011
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 40.025,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na úhradu platů, dohod a zákonných odvodů.
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Vzdělávání v eGON centru KK do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 765.411,-- Kč (zůstatek 2010)
 - přesun rozpočtových prostředků v rámci  Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 565.000,-- Kč na úhradu mezd a zákonných odvodů
Projekt Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje, je realizován a financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. 

Rozpočtovou změnu č. 60/2011
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 51.707,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu mezd a do odboru ekonomického ve výši 1.322,-- Kč na úhradu cestovních náhrad
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti v KK do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši 1.354.996,01 Kč (zůstatek 2010)
 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 413.500,-- Kč na úhradu mezd a zákonných odvodů, dále přesun z odboru kanceláře ředitele do odboru ekonomického ve výši 5.000,-- Kč na úhradu cestovních náhrad
Projekt Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji je realizován a financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. 

Rozpočtovou změnu č. 61/2011
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 32.058,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na úhradu platů, dohod a zákonných odvodů. 
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Personální audit KÚ KK do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.086.606,46 Kč (zůstatek 2010)
 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 276.500,-- Kč na úhradu mezd a zákonných odvodů
Projekt Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje je realizován a financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. 

Rozpočtovou změnu č. 62/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.649.970,-- Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené 
na financování projektu Technické pomoci OP VK Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení Globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji II. etapa, realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1, jedná se o úhradu mzdových výdajů zaměstnanců odboru investic a grantových schémat, podílejících se na implementaci OP VK
- přesun z odboru investic a grantových schémat do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.517.559,-- Kč vrácení rozpočtových prostředků za předfinancování mezd a zákonných odvodů za období 09 – 12/2010
- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 6.000.000,-- Kč, rozpočtové prostředky budou použity na předfinancování mzdových výdajů roku 2011, zaměstnanců odboru investic a grantových schémat, podílejících 
se na implementaci OP VK, v rámci projektu Technické pomoci Řízení, kontrola, monitorování 
a hodnocení Globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji II. etapa.

Rozpočtovou změnu č. 63/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 57.322,42 Kč zapojením vratky v rámci závěrečného vyúčtování projektu Rozvoj jazykových kompetencí pedagogických pracovníků, realizovanou Národním institutem pro další vzdělávání 
a financovanou z Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji
Rozpočtovou změnu č. 64/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 4.543.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu 4 „Programu obnovy venkova“ z investičních 
na neinvestiční.

Rozpočtovou změnu č. 65/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 25.000,-- Kč pro nestátní neziskovou organizaci Sdružení obětí nacismu na celoroční činnost organizace

Rozpočtovou změnu č. 66/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 30.000,-- Kč pro Klub stomiků Karlovy Vary na provoz a činnost občanského sdružení na rok 2011

Rozpočtovou změnu č. 67/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2010 do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2011 ve výši 9.279,-- Kč. O tuto částku zaslalo Občanské sdružení MAS Krušné hory západ více. Jedná se o přeplatek dotace v rámci Programu obnovy venkova. Mylná platba byla začátkem února 2011 vrácena zpět občanskému sdružení. 

Rozpočtovou změnu č. 68/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.037.816,-- Kč z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky určené na financování realizace individuálního projektu Karlovarského kraje Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
 - zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 183.144,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje, jedná se o poměrnou část 15% podílu spolufinancování tohoto projektu ze strany Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 69/2011
- přesun rozpočtových prostředků  z Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 39.300,-- Kč 
z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování výdajů 
za služby související s provozem videokonference na základě smlouvy schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 447/06/07 ze dne 14.6.2007  

Rozpočtovou změnu č. 70/2011
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 966.240,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na zpracování auditu traumatologické péče Karlovarské krajské nemocnice a.s. firmě EU Via a.s.

Rozpočtovou změnu č. 71/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.027,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků z roku 2009 došlých na účet Karlovarského kraje v lednu 2011, jako přeplatek na zdravotním pojištění od Mateřské školy Bukovany, zřizované obcí Bukovany. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 72/2011
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů souvisejících s realizací slavnostního vyhlášení akce „Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 2010“.

Rozpočtovou změnu č. 73/2011
- zapojení financování Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v částce 1.702.605,93 Kč. Finanční prostředky zapojené ze zůstatku účtu Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
za rok 2010 jsou určeny k dalšímu přerozdělení pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na financování sociálních projektů v roce 2011.

Rozpočtovou změnu č. 74/2011
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 
1.724.667,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na provedení realizace public relations dle smlouvy VZ 088/2010 pro společnost Žurnál media a.s.

Rozpočtovou změnu č. 75/2011
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 30.000,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na projekt HELP HAITI 
– na částečnou úhradu nákladů výstavby nemocnice a mobilní úpravny vody

Rozpočtovou změnu č. 76/2011
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 
455.314,80,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na kurz celoživotního vzdělávání středního zdravotnického personálu pro Západočeskou univerzitu v Plzni

Rozpočtovou změnu č. 77/2011
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2010 ve výši 55.000,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na odměnu za ohledání zemřelého za měsíc prosinec 2010

Rozpočtovou změnu č. 78/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 134.080,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí obsádce rybníků v Karlovarském kraji pro pana Radka Žigmonda bytem Školní 400, 364 61 Teplá

Rozpočtovou změnu č. 79/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 13.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Neinvestiční příspěvek je určen pro „Asociaci pro mezinárodní otázky o.s., Praha 1“ na částečné pokrytí výdajů souvisejících s podporou účastníků z Karlovarského kraje na Pražském studentském summitu.

Rozpočtovou změnu č. 81/2011
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 5.000.000,-- Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování investičních výdajů na přípravu pilotního projektu Investiční podpora procesu transformace v Karlovarském kraji pro dvě zařízení z oblasti sociálních služeb, a to Domov pro osoby se zdravotním postižením Mariánská a Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově. Projekt bude financován v rámci Integrovaného operačního programu.

Rozpočtovou změnu č. 82/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje Karlovarského kraje o částku 51.963,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně 
u projektu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi, realizovaného Integrovanou střední školou Cheb, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 83/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 15.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro nestátní neziskovou organizaci Mateřské centrum o.s. Karlovy Vary na akci „Křesadlo“ 2010.

Rozpočtovou změnu č. 84/2011
- zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií (část zůstatku rok 2010) do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 15.697.534,-- Kč z důvodu spolufinancování investiční vodohospodářské akce Karlovarského kraje s Ministerstvem zemědělství ČR „Úpravna vody Horka“, poskytnutí příspěvků na drobné vodohospodářské akce 
a vrácení přeplatků za odběr podzemních vod subjektům na základě rozhodnutí celních úřadů

Rozpočtovou změnu č. 85/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 288.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, určené pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb, na financování projektu Pilot G/GP s názvem „Financování dělených hodin pilotním gymnáziím v měsících září 2009 až srpen 2011“

Rozpočtovou změnu č. 86/2011
- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 321.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.“- č.j. 29 127/2010-26 pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb v částce 30.000,-- Kč a pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 291.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 87/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 197.724,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského Kraje Gymnázium Sokolov k posílení prostředků na zajištění financování metodika krajského vzdělávacího centra.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 80/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.065.592,60 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. 88/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 384.084,60 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 Základní školu Pernink a organizaci budou poukázány prostřednictvím jejího zřizovatele, obce Pernink.

Termín kontroly: 21.3.2011

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

4. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 157/02/11

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary na dovybavení sociálního zařízení v budovách školy Poděbradská 2 a Zahradní 21 v celkové výši 300.000,-- Kč
 
Zodpovídá: Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka příspěvkové organizace 


5. Prominutí pohledávky za povinnou SCAARE, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 158/02/11

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 2.500,-- Kč za povinnou SCAARE, s.r.o., 
IČ 25447670, se sídlem Folknařská 1246/21, 405 01 Děčín

Termín kontroly: 2.5.2011

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


6. Žádost příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb o úlevu z povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu „Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi“ s reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01.0023 do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 159/02/11

- 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 ve výši 
51.963,-- Kč do rozpočtu Karlovarského kraje v plné výši

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

Termín kontroly: 18.4.2011   

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 160/02/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Projektové řízení“
- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Projektové řízení“

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

- 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. Petr Kulda		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík

Termín kontroly: 20.6.2011

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí oddělení rozvoje ICT kraje


8. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Publicita“
- 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 161/02/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Publicita“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Publicita“ 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. Petr Kulda		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík

- 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. Petr Kulda		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík

Termín kontroly: 20.6.2011

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí oddělení rozvoje ICT kraje



9. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace DMVS“
- 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 162/02/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dodávka a implementace DMVS“ s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka 
a implementace DMVS“

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

- 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. Petr Kulda		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík

- schvaluje, že technologická a funkční úroveň nabídky bude posouzena nejméně dvěma externími 
a nejméně jedním interním odborníkem v oblasti informačních technologií

- schvaluje, že maximální cena za dílo bude součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky

Termín kontroly: 20.6.2011

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí oddělení rozvoje ICT kraje


10. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka Tc K“
- 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 163/02/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dodávka Tc K“ s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka Tc K“


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

- 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. Petr Kulda		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík

- schvaluje, že technologická a funkční úroveň nabídky bude posouzena nejméně dvěma externími 
a nejméně jedním interním odborníkem v oblasti informačních technologií

- schvaluje, že maximální cena za dílo bude součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky

Termín kontroly: 20.6.2011

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí oddělení rozvoje ICT kraje


11. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Integrace úřadu s ISZR“
- 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 164/02/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Integrace úřadu s ISZR“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Integrace úřadu s ISZR“

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

- 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. Petr Kulda		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík

Termín kontroly: 20.6.2011

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí oddělení rozvoje ICT kraje
12. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení kvalifikace a výběr zájemců a komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 165/02/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“

- schvaluje způsob omezení počtu zájemců pro účast v užším řízení uvedený v důvodové zprávě 

- schvaluje maximální počet zájemců, jež vyzve k podání nabídky, uvedený v důvodové zprávě s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Šteflová Irena		- náhradník: Ing. Tomsová Věra
- člen: Bc. Lokajíček Joža		- náhradník: Ing. Bernátek Josef
- člen: Bína Karel			- náhradník: Kvak Jiří

- jmenuje složení komise pro hodnocení kvalifikace a výběr zájemců a komise pro hodnocení nabídek: 
- člen: Mgr. Borka Jaroslav		- náhradník: Murčo Josef 
- člen: MUDr. Larva Václav	- náhradník: Čermák Miloslav
- člen: Ing. Keřka Petr		- náhradník: Ing. Bureš Jan
- člen: Ing. Hora Josef		- náhradník: Křížová Jana          
- člen: Ing. Šalátová Alena		- náhradník: Bc. Lokajíček Joža
- člen: Ing. Tomsová Věra		- náhradník: Ing. Šteflová Irena                                  
- člen: Bína Karel			- náhradník: Kvak Jiří

Termín kontroly: 2.5.2011

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


13. Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011 – obec Březová ukončení dlouhodobé objížďky 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 166/02/11

- schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravci: Karel Vrbík a ČI-DU, spol. s r.o., dle návrhu

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


14. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje – navýšení prokazatelné ztráty o míru inflace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 167/02/11

- souhlasí s navýšením celkové výše prokazatelné ztráty o skutečnou míru inflace oficiálně uveřejněnou Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok u drážních dopravců VIAMONT Regio a.s. a MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci VIAMONT Regio a.s. a MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu

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


15. Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ – schválení Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 168/02/11

- schvaluje Smlouvu č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle operačního programu ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 9.3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle operačního programu ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 9.3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
  
Termín kontroly: 4.4.2011

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


16. Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – schválení Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 169/02/11

- schvaluje Smlouvu č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle operačního programu ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 9.3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle operačního programu ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 9.3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
  
Termín kontroly: 4.4.2011

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


17. Provozní plán KSÚS KK, p.o., na rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 170/02/11

- souhlasí s předloženým provozním plánem příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na rok 2011 s celkovými předpokládanými zdroji ve výši 697.097 tis. Kč

- schvaluje způsob a dobu účetního odepisování majetku tak, jak je předloženo v Odpisovém plánu KSÚS KK, p.o., na rok 2011 (sloupec 3 a 4). Propočet ročních účetních odpisů činí 110.319 tis. Kč.

- schvaluje předložený rozpočet výnosů a nákladů KSÚS KK, p.o., na rok 2011 ve výši 441.408 tis. Kč

- schvaluje předložený plán tvorby a použití fondů a ostatních peněžních operací KSÚS KK, p.o., 
na rok 2011

- stanovuje hodnotu závazného ukazatele „Limit mzdových nákladů na rok 2011“ ve výši 12,7 mil. Kč

- schvaluje předložený plán čerpání investičního fondu pro rok 2011 ve výši 458.184 tis. Kč

Termín kontroly: 18.4.2011

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

	
18. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „III/20811 Rekonstrukce silnice letiště 
– R6“ realizované v letech 2009 a 2010 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 171/02/11

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „III/20811 Rekonstrukce silnice letiště – R6“ spolufinancované v letech 2009 a 2010 z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění

Termín kontroly: 16.5.2011

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




19. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby na rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 172/02/11

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předložený finanční plán, plán investic a plán oprav a údržby společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na rok 2011 

Termín kontroly: 20.6.2011

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


20. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 173/02/11

- bere na vědomí předloženou Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část v období od 3.2.2010 
do 10.2.2011

Termín kontroly: 20.6.2011

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


21. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 174/02/11

- bere na vědomí předloženou Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část v období od 17.2.2010 do 10.2.2011

Termín kontroly: 20.6.2011

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


22. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Chemnitz“ a „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Oberfranken“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 175/02/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Chemnitz“ a „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Oberfranken“
- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku 

- schvaluje jediné hodnotící kritérium, kterým bude nabídková cena na veřejnou zakázku „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Chemnitz“ a „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Oberfranken“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich náhradníky:
- člen: JUDr. Manfred Kraus	- náhradník: Libor Davídek 
- člen: Martin Rais			- náhradník: Leona Baranovská
- člen: Ing. Jana Bělohoubková	- náhradník: Bc. Kateřina Bláhová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek a jejich náhradníky:
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Václav Mleziva
- člen: Ing. Václav Živný		- náhradník: Václav Černý
- člen: Ing. Radomil Gold   		- náhradník: Ing. Jan Zborník
- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Martin Rais			- náhradník: Leona Baranovská
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jiří Kvak
- člen: JUDr. Manfred Kraus	- náhradník: Libor Davídek
- člen: Ing. Jana Bělohoubková	- náhradník: Bc. Kateřina Bláhová

Termín kontroly: 6.6.2011

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


23. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení k projektu „Univerzitní kampus“ a „Záchranný kruh“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 176/02/11

- souhlasí s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení k projektu „Univerzitní kampus“ a „Záchranný kruh“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení k projektu „Univerzitní kampus“ a „Záchranný kruh“

Termín kontroly: 18.4.2011

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


24. Žádost obce Staré Sedlo o poskytnutí příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 177/02/11

- souhlasí s poskytnutím příspěvku obci Staré Sedlo ve výši 290.000,-- Kč na dokončení komunikace 
ul. Krátká

 - doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 2.5.2011  

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


25. Ukončení přijímání nových uživatelů do Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace a do Domova se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 178/02/11

- schvaluje s účinností od 1.3.2011 ukončení přijímání nových uživatelů do Domova pro osoby 
se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace a do Domova se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, s výjimkou osob, uvedených v ustanovení § 48 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, u kterých byla soudním rozhodnutím nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření dle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 5.9.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


26. Schválení Plánu práce v rámci prevence kriminality pro rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 179/02/11

- schvaluje Plán práce v rámci prevence kriminality pro rok 2011

Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


27. Žádost o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 180/02/11

- schvaluje Žádost o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje na rok 2011

Termín kontroly: 2.5.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí





28. Projekt „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ 
– schválení Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS22-22/2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 181/02/11

- schvaluje Rozhodnutí o změnách č. 1 - 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS22-22/2009 
ze dne 8.1.2010

- pověřuje hejtmana podpisem Potvrzení o přijetí Rozhodnutí o změně č. OPLZZ-ZS22-22/2009 

Termín kontroly: 4.4.2011

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


29. Projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní 
z pohledu uživatele“ – schválení Rozhodnutí o změnách Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č. OPLZZ-ZS22-14/2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 182/02/11

- schvaluje Rozhodnutí o změnách č. 1 - 5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS22-14/2009 
ze dne 26.2.2009

- pověřuje hejtmana podpisem Potvrzení o přijetí Rozhodnutí o změnách č. OPLZZ-ZS22-14/2009 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Termín kontroly: 4.4.2011

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


30. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Domov pro osoby 
se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 183/02/11

- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Domov pro osoby 
se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise – p. Miloslav Čermák (náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí) 
člen komise – Ing. Jaroslav Bradáč (člen rady kraje pro oblast životního prostředí 
a zemědělství)
člen komise - pí Hana Hozmanová (člen zastupitelstva kraje)
člen komise - Václav Černý (člen zastupitelstva kraje)
člen komise - Mgr. Hana Marešová (ředitelka Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace)
člen komise - Ing. Stanislava Správková (vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu)
člen komise - pí Olga Dacková (vedoucí oddělení sociálních věcí odboru sociálních věcí
krajského úřadu)
1. náhradník- p. Václav Mleziva (člen zastupitelstva kraje)
2. náhradník- p. Jakub Pánik (člen zastupitelstva kraje)
3. náhradník- Ing. Tomáš Svoboda (člen zastupitelstva kraje)
tajemník komise – pí Naděžda Domecká (úředník oddělení personálních věcí a vzdělávání)

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením

Termín kontroly: 18.4.2011

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


31. Motivační program pro zaměstnance Karlovarského kraje - schválení dodatku rámcové smlouvy T-mobile

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 184/02/11

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě č. 9454216 se společností T-mobile Czech Republic a.s. dle návrhu 
 
- pověřuje Mgr. Jaroslava Borku, náměstka hejtmana, podpisem dodatku
Termín kontroly: 21.3.2011
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

32. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Skalná a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Skalná do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 185/02/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1733/7 o výměře 121ﾠm2121 m2, 1733/8 o výměře 46 m2, 1733/9 o výměře 228 m2, 1733/10 o výměře 765 m2, 1733/11 o výměře 8 m2, 1733/12 o výměře 913 m2, 1733/13 o výměře 214 m2, 1733/14 o výměře 274 m2, 1733/15 o výměře 3 m2, 1733/18 o výměře 354 m2, 1733/19 o výměře 87 m2, 1733/20 o výměře 5ﾠm25 m2, 1733/21 o výměře 5 m2, 1733/22 o výměře 4 m2, 1794/13 o výměře 39 m2, 1794/16 o výměře 34 m2, 1794/17 o výměře 26 m2, 1794/18 o výměře 5 m2, 1794/19 o výměře 86 m2, 1794/20 o výměře 5 m2, 1794/21 o výměře 214 m2, 1794/22 o výměře 3 m2, 1794/23 o výměře 133 m2, 1794/24 o výměře 48 m2, 1717/15 o výměře 91 m2, 1717/16 o výměře 56 m2, 1717/17 o výměře 38 m2 a 1717/18 o výměře 47 m2, vše v k. ú. a obci Skalná formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Skalná, se sídlem Sportovní 9, PSČ 351 34 Skalná, IČ 00254231, zastoupeným starostou města Ing. Radomilem Goldem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 23.3.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Skalná 


- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1733/7 o výměře 121ﾠm2121 m2, 1733/8 o výměře 46 m2, 1733/9 o výměře 228 m2, 1733/10 o výměře 
765 m2, 1733/11 o výměře 8 m2, 1733/12 o výměře 913 m2, 1733/13 o výměře 214 m2, 1733/14 o výměře 274 m2, 1733/15 o výměře 3 m2, 1733/18 o výměře 354 m2, 1733/19 o výměře 87 m2, 1733/20 o výměře 5ﾠm25 m2, 1733/21 o výměře 5 m2, 1733/22 o výměře 4 m2, 1794/13 o výměře 39 m2, 1794/16 o výměře 
34 m2, 1794/17 o výměře 26 m2, 1794/18 o výměře 5ﾠm25 m2, 1794/19 o výměře 86 m2, 1794/20 o výměře 
5 m2, 1794/21 o výměře 214 m2, 1794/22 o výměře 3 m2, 1794/23 o výměře 133 m2, 1794/24 o výměře 48 m2, 1717/15 o výměře 91 m2, 1717/16 o výměře 56 m2, 1717/17 o výměře 38 m2 a 1717/18 o výměře 47 m2, vše v k. ú. a obci Skalná formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Skalná, se sídlem Sportovní 9, PSČ 351 34 Skalná, IČ 00254231, zastoupeným starostou města Ing. Radomilem Goldem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 23.3.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Skalná

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 146/101 o výměře 786ﾠm2786 m2, 1480/14 o výměře 10 m2, 1851/3 o výměře 3 m2, 126/2 o výměře 
325 m2, 126/4 o výměře 2 m2, 146/114 o výměře 101 m2, 146/115 o výměře 26 m2, 1343/36 o výměře 
7 m2, 1480/23 o výměře 118 m2, 1713/3 o výměře 141 m2, 1717/13 o výměře 101 m2 a 1717/14 o výměře 277ﾠm2277 m2, vše v k. ú. a obci Skalná formou darovací smlouvy, mezi Městem Skalná, se sídlem Sportovní 9, PSČ 351 34 Skalná, IČ 00254231, zastoupeným starostou města Ing. Radomilem Goldem (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 Skalná do majetku Karlovarského kraje

- 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 pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 20.6.2011

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


33. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Královské Poříčí a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Obce Královské Poříčí do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 186/02/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 726/34 o výměře 14ﾠm214 m2, 
726/35 o výměře 46 m2 a 726/36 o výměře 177 m2, vše v k. ú. a obci Královské Poříčí formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Královské Poříčí, se sídlem Královské Poříčí, Lázeňská 114, PSČ 357 41, IČ 00259420, zastoupenou starostou obce 
Ing. Ivanem Stefanem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 23.3.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Královské Poříčí
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.č. 726/34 o výměře 14ﾠm214 m2, 726/35 o výměře 46 m2 a 726/36 o výměře 177 m2, vše v k. ú. a obci Královské Poříčí formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Královské Poříčí, se sídlem Královské Poříčí, Lázeňská 114, PSČ 357 41, IČ 00259420, zastoupenou starostou obce Ing. Ivanem Stefanem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, 
tj. do 23.3.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Královské Poříčí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku 
p.č. 457/80 o výměře 144ﾠm2144 m2 v k. ú. a obci Královské Poříčí formou darovací smlouvy, mezi Obcí Královské Poříčí, se sídlem Královské Poříčí, Lázeňská 114, PSČ 357 41, IČ 00259420, zastoupenou starostou obce Ing. Ivanem Stefanem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný 
na straně druhé) a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Obce Královské Poříčí do majetku Karlovarského kraje

- 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 pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 20.6.2011

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


34. 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 187/02/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1642/41 v k. ú. Stanovice, silnice č. III/2088 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 466-1236/2010 
ze dne 14.12.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 404 v k. ú. Merklín u Karlových Var, silnice č. II/221 a k silničnímu pozemku p.č. 729 v k. ú. Lípa, silnice č. III/22137 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrických plánů č. 323-158/2009 ze dne 2.12.2009 a č. 123-154/2009 
ze dne 27.11.2009 (umístění inženýrských sítí – VTL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 200/33, č. 200/36, č. 213/2 a č. 213/4 v k. ú. Boží Dar, silnice č. III/2196 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 615-155/2009 ze dne 4.12.2009 (umístění inženýrských sítí – VTL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 516/06/09 ze dne 4.6.2009 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 6496/1 v k. ú. Kraslice, silnice č. III/21046 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1833-26/2008 
ze dne 2.6.2008 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 218 v k. ú. Háje u Karlových Var, silnice č. III/2087 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 254-46/2008 ze dne 24.11.2008 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 984/1 v k. ú. Mezirolí, silnice č. II/220 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 438-3483/2008 ze dne 10.7.2008 (umístění inženýrských sítí – kabel kVN), 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


35. Souhlas s pokácením dvou kusů bříz bělokorých na pozemkové parcele č. 1795/1 v k. ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 188/02/11

- souhlasí s pokácením dvou kusů dřevin na pozemkové parcele č. 1795/1, v k. ú. Nejdek, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu možného pádu stromů na rodinný dům a ohrožení obyvatel domu

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Nejdek, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, o povolení kácení

Termín kontroly: 21.11.2011

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


36. Souhlas s pokácením 11 kusů stromů na pozemkové parcele č. 2679 a 792/3 v areálu Domova 
pro seniory v k. ú. Pernink

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 189/02/11

- souhlasí s pokácením 11 kusů dřevin na pozemkové parcele č. 2679 a 792/3, v k. ú. Pernink, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu běžné údržby, narušení podezdívky oplocení areálu, zvýšeného rizika pádu a způsobením možné škody na okolních budovách  

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Obecní úřad Pernink 
o povolení kácení

Termín kontroly: 21.11.2011

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


37. Souhlas s pokácením 21 ks stromů a 7 keřů na p.p.č. 1792/1, p.p.č. 1449/1, p.p.č. 1792/3 
a p.p.č. 2422/5, vše v k. ú. Cheb, ve vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 190/02/11

- souhlasí s pokácením 21 kusů stromů a 7 keřů na p.p.č. 1792/3, p.p.č. 1449/1, p.p.č. 1792/1 
a p.p.č. 2422/5, vše v k. ú. Cheb, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu plánované rekonstrukce pavilonu B Karlovarské krajské nemocnice a.s. – Nemocnice v Chebu

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí, o povolení kácení

Termín kontroly: 21.11.2011

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


38. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1071/6, k. ú. Horní Slavkov, 
ve prospěch Města Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 191/02/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 1071/6, k. ú. Horní Slavkov, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které bude umístěno kabelové vedení veřejného osvětlení, 
ve prospěch Města Horní Slavkov, a to za jednorázovou úhradu sazbou 50,-- Kč za m2, stanovenou znaleckým oceněním s připočtením DPH dle platné sazby

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Odborným učilištěm Horní Slavkov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje 
(jako stranou povinnou) a Městem Horní Slavkov (jako stranou oprávněnou) 

- ukládá řediteli organizace Odborné učiliště Horní Slavkov, příspěvková organizace, Ing. Petru Čavojskému, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1071/6, k. ú. Horní Slavkov

Termín kontroly: 2.5.2011 

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


39. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 192/02/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným žadatelům než obcím (dle jejich žádostí ve výši do 200 tis. Kč) 
z  rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2011 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje dle doporučení Komise rady kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 2.000.000,-- Kč



Žadatel
Název objektu
Název projektu
Návrh komise
Tomáš Petr
Jáchymov, Mathesiova čp. 117
Projektová dokumentace statického zajištění a odvodnění objektu
40 000,00 Kč
Václav Hupka
Kopaniny, bývalý zámecký areál s pozemkem
Projektová dokumentace na záchranu a opravu střechy
100 000,00 Kč
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Valeč, státní zámek
Projektová dokumentace – statické zajištění teatronu v areálu zámku
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost ve Stanovicích
Olšová Vrata, kostel 
sv. Kateřiny
Oprava střešního pláště šindelové střechy, oprava ohradní zdi
100 000,00 Kč
Kanonie premonstrátů Teplá
Klášter premonstrátů Teplá
Metodika vzorové obnovy a využití památky – část 1
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Žlutice, kostel sv. Petra a Pavla
Oprava klempířských prvků a říms s prejzovou krytinou
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Chyše, klášterní kostel Jména Panny Marie
Obnova vnitřních omítek
80 000,00 Kč
Bohumil a Ivana Svobodovi
Karlovy Vary, Vzorkovna porcelánky Karla Knolla
Obnova objektu – opravy přízemí, restaurátorské práce
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Teplá
Sítiny, kostel Panny Marie
Obnova střechy kostela
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Jáchymov
Jáchymov, kostel 
sv. Jáchyma
Dokončení oprav fasádních omítek, dokončení oprav vnějších pískovcových parapetů a klempířských prvků
50 000,00 Kč
Jiří Šindelář
Bečov nad Teplou, katovna na Šibeničním vrchu
Stabilizace zdiva objektu
20 000,00 Kč
Electrosun, s.r.o.
Cheb, Americká 960/1
Oprava balkonu na domě čp. 960
20 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Čichalov, kostel Všech Svatých
Doplnění dřevěných říms pod střechou, odvlhčení objektu, obnova podhledu
80 000,00 Kč


Římskokatolická farnost Žlutice


Močidlec, kostel 
sv. Jakuba Většího


Oprava krovu, oprava střešní krytiny



80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Rybáře
Karlovy Vary – Sedlec, kostel sv. Anny
Rekonstrukce pláště malé věže – sanktusníku, restaurování vchodových vrat a dveří, statické zajištění klenby kůru, dokončení protéz ramenátů podhledů na ochozech
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Kraslice
Kraslice, kostel Božího Těla
Oprava střešního pláště včetně bednění a lokálních oprav krovu
150 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Toužim
Brložec, kostel sv. Michaela Archanděla
Oprava krovu a střechy sakristie
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Toužim
Útvina, kostel sv. Víta
Oprava střešní krytiny, oprava klempířských prvků
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Loket
Horní Slavkov, kostel 
sv. Anny
Odvodnění stavby, oprava podhledů interiéru
70 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Bor u Ostrova, kostel 
sv. Máří Magdalény
Záchrana raně gotických omítek, fasáda, záchrana barokních podhledů, restaurování
50 000,00 Kč
Aloha, a.s.
Mariánské Lázně, hotel Panorama
Oprava věže, stavebně
 – historický průzkum
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Stará Role
Nová Role, kostel 
sv. Michaela
Záchrana středověkých vnitřních omítek s polychromovanou výzdobou v presbytáři kostela, odvodnění zdiva
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Nejdek
Rudné, kostel Navštívení Panny Marie
Oprava fasádních omítek, klempířských prvků
25 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Mariánské Lázně
Velká Hleďsebe, kostel sv. Anny
Oprava střech
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Horní Blatná, kostel 
sv. Vavřince
Oprava střechy kostela nad hlavní lodí s penetračním nátěrem
115 000,00 Kč
Náš region, o.s.
Drobné památky v krajině našeho regionu
Záchrana a obnova drobných krajinných památek
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Stará Role
Dalovice, kostel Panny Marie Těšitelky
Dokončení oprav střešního pláště
70 000,00 Kč

Římskokatolická farnost Chodov

Nové Sedlo, kostel Nanebevstoupení Páně
Statické zajištění, oprava klempířských prvků, nátěry věže a kovových částí štítu


40 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Hroznětín, kostel 
sv. Petra a Pavla
Výměna krytiny střešního pláště, oprava konstrukcí krovu
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Pernink, kostel Nejsvětější Trojice
Ošetření konstrukcí krovu
25 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Bochov
Žalmanov, kostel Nanabevzetí Panny Marie
Ošetření krovu proti dřevokaznému hmyzu a houbám
25 000,00 Kč



2 000 000,00 Kč

- zplnomocňuje členku Rady Karlovarského kraje Ing. Evu Valjentovou podpisem smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2011

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím 
a jiným žadatelům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2011 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů dle doporučení Komise rady kraje 
pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 3.500.000,-- Kč:

Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu
Návrh komise
Irena Loosová
Hrad Hartenberg
Projektová dokumentace, realizační práce
180 000,00 Kč
Město Toužim
Toužim, areál zámku čp. 1
Oprava, adaptace a revitalizace objektu zámku – snesení, restaurování, uložení záklopového stropu
400 000,00 Kč
Pavel Palacký
Krásný Les, hrad a zámek Horní Hrad
Záchranné zastřešení nad severním palácem, obnova vstupního objektu hradní brány, krov 
a okna v rizalitu, statika západního křídla a korun zdiva, oprava provalené hradební zdi, projektová dokumentace pro další záchranné a stavební práce
150 000,00 Kč
Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.
Mariánské Lázně, Hlavní lázeňská kolonáda
Výměna střešní krytiny – pokračující oprava
80 000,00 Kč
Společenství vlastníků pro dům Havlíčkova 1370/2 Karlovy Vary
Karlovy Vary, Havlíčkova 1370/2
Oprava fasády – ozdobných plastických prvků
100 000,00 Kč
Milan Laštůvka
Karlovy Vary, kostel sv. Urbana
Rekonstrukce věže kostela – omítky, římsy, luneta nad hlavním vchodem, okna, vchodové dveře, zastřešení 
a klempířské prvky
180 000,00 Kč
Město Březová
Kostelní Bříza, kaplička
Obnova kaple – 1. etapa
80 000,00 Kč


 Město Teplá



Teplá, boží muka


Restaurování božích muk



40 000,00 Kč
Obec Hazlov
Hazlov, bývalý zámek čp. 40
Zastřešení objektu dle PD v rozsahu: montáž pálené krytiny, klempířské prvky, odvedení dešťové vody
200 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Kobylé, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Oprava krovu, výměna střešní krytiny věže, repase kříže a hromosvodu
170 000,00 Kč
Lucie Klempířová
Chlum čp. 1
Statické a provozní zajištění budovy
150 000,00 Kč
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Chlum Sv. Maří, poutní areál
Obnova – „statické zajištění odvodňovacích chodeb – stříkaný torket“
150 000,00 Kč
Město Jáchymov
Jáchymov, měšťanský dům čp. 270
Výměna oken a výkladců, nové vstupní dveře
100 000,00 Kč
Vladimír a Zuzana Griněvovi
Libá, hrad a zámek čp. 9
Oprava balustrády
100 000,00 Kč
Město Bochov
Sovolusky, kaple 
sv. Jakuba
Výměna střešní krytiny
90 000,00 Kč
SENZO, a.s.
Lázně Kynžvart, zámecký hospodářský dvůr, hospodářská budova čp. 351
Oprava krovu, výměna střešní krytiny, oprava poškozeného nosného zdiva – havarijní stav
180 000,00 Kč
Obec Štědrá
Zbraslav, socha kalvárie
Restaurování sochy
50 000,00 Kč
Město Žlutice
Žlutice, Pieta (kamenná socha u Vladořic)
Celková obnova restaurováním
40 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Kraslice
Přebuz, kostel 
sv. Bartoloměje
Oprava střešního pláště a krovu kostela
150 000,00 Kč
Jan Mokrý
Horní Blatná, Hamerská čp. 29
Oprava havarijního stavu hrázděné štítové stěny a oprava krovu střešní konstrukce
100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Františkovy Lázně
Libá, kostel 
sv. Kateřiny
Obnova korunní římsy
50 000,00 Kč
Město Horní Slavkov
Horní Slavkov, kašna na starém náměstí
Vyzdvižení dílu kašny
40 000,00 Kč
Obec Kyselka
Kyselka, porcelánová váza z 18. století
Slepení a oprava vrchního dílu vázy
30 000,00 Kč
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
Javorná, zámek
Celková oprava krovu a výměna střešní krytiny
200 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Luka, kostel 
sv. Vavřince
Oprava krovu nad kostelem, oprava střešní krytiny
170 000,00 Kč
Město Horní Slavkov
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
Doplnění zbývajících výplní otvorů
60 000,00 Kč



Město Kynšperk nad Ohří

Kynšperk nad Ohří, socha sv. Antonína Paduánského a socha sv. Jana Nepomuckého

Restaurování silně napadených plastik dřevokazným hmyzem a jejich osazení do nik nad bočními oltáři

50 000,00 Kč
Obec Třebeň
Třebeň, památník obětem I. světové války
Celková oprava památníku
50 000,00 Kč
Město Žlutice
Žlutice, pamětní kamenný kříž
Celková obnova restaurováním
50 000,00 Kč
Kanonie premonstrátů Teplá
Mnichov, kostel 
sv. Petra a Pavla
Oprava střechy, výměna střešní krytiny, klempířské prvky
80 000,00 Kč
Obec Tatrovice
Tatrovice, socha sv. Jana Nepomuckého
Restaurování sochy včetně podstavce a obnovy polychromie
30 000,00 Kč



3 500 000,00 Kč


- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zplnomocnění členky Rady Karlovarského kraje Ing. Evy Valjentové k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2011
Termín kontroly: 8.8.2011

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


40. Změna platu ředitelky příspěvkové organizace – Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 193/02/11

- stanovuje novou výši platu ředitelce příspěvkové organizace – Krajský dětský domov pro děti do 3 let  Ing. Erice Pavlové s účinností od 1.3.2011 dle návrhu

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené se schváleným usnesením

Termín kontroly: 4.4.2011

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


41. Záměr revitalizace nemocnice Sokolov - udělení souhlasu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 194/02/11

- souhlasí, na základě bodu 6.4. Smlouvy o nájmu části podniku uzavřené mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Nemos Sokolov s.r.o. a na základě bodu 3.8. dodatku č. 2 Smlouvy o správě a údržbě nemovitého majetku uzavřeném mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. s realizací jednotlivých akcí dle návrhu, které jsou součástí akce Revitalizace Nemocnice Sokolov

Termín kontroly: 7.11.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


42. Poskytnutí daru fyzickým osobám na úhradu regulačních poplatků v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 195/02/11

- bere na vědomí informaci o žádostech o finanční dar na proplacení uhrazených regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

- schvaluje, ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních darů z prostředků Karlovarského kraje v konkrétní výši 
a konkrétním pojištěncům uvedeným v návrhu k tomuto usnesení na úhradu regulačních poplatků vybíraných podle ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to výlučně na kompenzaci nákladů za uhrazené regulační poplatky v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


43. Rozhodnutí ve věci výstavby koridoru v rámci akce „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 196/02/11
- rozhoduje, že součástí akce „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“ zhotovované vítězem veřejné zakázky, Sdružení nemocnice v Chebu společností Hochtief CZ a.s., Algon a.s. a Thermia-Bau a.s.:

- bude realizace výstavby koridoru včetně s ním souvisejících přeložek inženýrských sítí
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


44. Stipendijní řád střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 197/02/11

- souhlasí s vydáním stipendijního řádu střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb, s účinností od 1. září 2011 dle návrhu 

- ukládá odboru ekonomickému vyčlenit v rámci schváleného provozního příspěvku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb na rok 2011 částku 150.000,-- Kč jako účelovou dotaci 
na financování prospěchových stipendií žáků 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení rady kraje 
Termín kontroly: 21.3.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy  


45a) Schválení užití znaku Karlovarského kraje občanskému sdružení HAND FOR HELP EUROPE

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 198/02/11

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na webových stránkách sdružení, na všech souvisejících materiálech a v místě působení mise HELP HAITI, tzn. v české nemocnici v Jacmelu
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


45b) Prodej movitého majetku kraje – služební automobil Škoda Octavia

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 199/02/11

- schvaluje v souladu s pravidly rady č. PR 03/2008 na návrh likvidační komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem, naložit s movitým majetkem kraje, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje - služebním automobilem - Škoda Octavia, RZ 2K5 9806 tak, že bude úplatně převeden dle návrhu

Termín kontroly: 2.5.2011 

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

45c) Schválení vzoru smluv o partnerství a spolupráci pro zajištění realizace projektu Karlovarská karta uzavíraných mezi Karlovarským krajem a dopravci, kteří provozující autobusovou dopravu a jsou smluvními partnery integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje IDOK

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 200/02/11

- schvaluje vzor smluv o partnerství a spolupráci pro zajištění realizace projektu Karlovarská karta uzavíraných mezi Karlovarským krajem a dopravci - Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČ 25332473, Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., IČ 48364282, LIGNETA autobusy s.r.o., IČ 26315963, 
VV autobusy s.r.o., IČ 26346664, ČI-DU, spol. s r.o., IČ 25248995, Cvinger bus s.r.o., IČ 26370336, František Farář IČ 12821411, Pechočiaková-Zepra s.r.o., IČ 27970809, MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., IČ 26412501, kteří provozují autobusovou dopravu a jsou smluvními partnery integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje IDOK, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem smluv o partnerství a spolupráci uzavíraných mezi Karlovarským krajem a  uvedenými dopravci pro zajištění realizace projektu Karlovarská karta 
 
Termín kontroly: 21.3.2011

Zodpovídají:	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace



