Usnesení z 9. jednání RKK dne 7.3.2011
7.3.2011		Strana 1 (celkem 5)
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 9. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. března 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:06 do 11:35 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Divišová, Bc. Pilařová, Ing. Uhříček
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 7.3.2011		  RK 205/03/11

	2.	Rozpočtové změny								  RK 206/03/11
 	3.	Tisková oprava usnesení č. RK 106/02/11 o schválení rozpočtové změny 		  RK 207/03/11
č. 45/2011	
  4.	Dětský domov Aš – změna názvu investiční akce					  RK 208/03/11
  5.	Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2011			  RK 209/03/11
  6.	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2010   RK 210/03/11 	
  7.	Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 	  RK 211/03/11
	2010
  8.	Výsledek hodnocení kvalifikačních předpokladů zadávacího řízení veřejné 	  staženo
	zakázky: „Přístavba Jazykového a komunikačního centra Gymnázium Cheb, 
	Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“
  9.	Výsledek veřejnosprávní kontroly projektu „E-learningová podpora výuky 	  RK 212/03/11
	v oboru Tělesná výchova vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve školním 
	vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávaní“, reg. č. CZ1.07/1.1.11/01.0035 
	realizovaným příspěvkovou organizací Střední odborná škola pedagogická, 
	gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary a přijetí opatření ke zjištěným 
	nedostatkům a žádost příspěvkové organizace Střední odborné školy pedagogické, 
	gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary o úlevu z povinnosti odvodu 
	za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského kraje
10.	Výsledek administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další 	RK 213/03/11
	vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ reg. č. 
	CZ.1.07/1.3.11/02.0003 realizovaným příspěvkovou organizací První české 
	gymnázium v Karlových Varech a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům 
	a žádost příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech
	o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu 
	Karlovarského kraje
 11.	Výsledek administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další 	RK 214/03/11
	vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“, reg. č. 
	CZ.1.07/1.3.11/02.0005, realizovaným příspěvkovou organizací Integrovaná 
	střední škola technická a ekonomická Sokolov a přijetí opatření ke zjištěným 
	nedostatkům a žádost příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
	a ekonomická Sokolov o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
	do rozpočtu Karlovarského kraje
 12.	Schválení dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace  	RK 215/03/11	
	pro stavbu: ,,Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“ 
 13.	Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – schválení Dodatku č. 1 Smlouvy 	RK 216/03/11
č. CZ.1.09/3.2.00/17.00307 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
	Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
 14.	Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti 	RK 217/03/11
		územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011 – 1. změna, dopravce Karel 
		Vrbík
 15.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, 	RK 218/03/11
		a.s.
 16.	Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		   RK 219/03/11
		Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2010
 17.	Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního 	   RK 220/03/11
		systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2010
 18.	Použití mimořádného příspěvku ve výši 6 mil. Kč na odstranění škod 		   RK 221/03/11
po zimě na silnicích II. a III. třídy dle přiloženého seznamu, položek 1 – 8
 19.	Žádost Města Abertamy o snížení jednorázové finanční náhrady 			   RK 222/03/11
za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Abertamy – část ulic 
	Pernínská a Rybniční – výměna veřejného osvětlení“, v silničních pozemcích 
	Karlovarského kraje
 20. 	Žádost Obce Hájek o odpuštění jednorázové finanční náhrady za omezení 	   RK 223/03/11
	vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce veřejného osvětlení, 
	Nová Víska, část Nejda“, v silničních pozemcích Karlovarského kraje
 21.		Program obnovy venkova 2010							   RK 224/03/11	
- zpráva o výsledcích realizace
- změny v realizovaných akcích 
 22.	Projekt „Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí 		   RK 225/03/11
	– UNIPRANET“ – souhlas s realizací projektu financovaného z Operačního 
	programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 23.	Schválení smlouvy o partnerství v souvislosti s realizací projektu 			   RK 226/03/11	
	„Cyklostezka Ohře II“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového 
	a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 24.	Projekt „Cyklostezka Ohře II“ – schválení finančního krytí projektu a podání 	   RK 227/03/11
	žádosti o poskytnutí dotace
 25.	Změna složení Regionálního transformačního týmu				   RK 228/03/11
 26.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění realizátora 		   RK 229/03/11
	aktivit projektu – Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb 
	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
  27.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		    RK 230/03/11
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Sociální rehabilitace pro osoby se 
zdravotním – mentálním postižením v Karlovarském kraji“  
  28.	Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek					    RK 231/03/11
  29.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním     RK 232/03/11
		inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje	
  30.   Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	    RK 233/03/11
p.p.č. 2429/3, č. 189/34 a č. 191/21 v k. ú. Krásné Údolí
  31.   Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky	    RK 234/03/11 
          	p.p.č. 1421 a p.p.č. 1422 v k. ú. Háje u Chebu
  32.	Smlouva o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 	    RK 235/03/11
	k dodávce elektrické energie pro stavbu Karlovarské krajské nemocnice, a.s., 
	Nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)
  33.	Smlouvy o partnerství na projekty „Prezentace Karlovarského kraje“, 		    RK 236/03/11
	„Krajské multimediální informační centrum“ a „Propagace města Karlovy Vary“
  34.	Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4“ 						   RK 237/03/11
- schválení podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní 
osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování 
a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu
	schválení finančního krytí projektu

 35.	Projekt „Česko – bavorský geopark“ 						   RK 238/03/11
- schválení podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní 
osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování 
a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu
	schválení finančního krytí projektu

 36.	Projekt „Prezentace Karlovarského kraje“ 					    RK 239/03/11 	- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy      
	Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu 

a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
	schválení finančního krytí projektu

 37.	Projekt „Krajské multimediální informační centrum“ 				    RK 240/03/11
- schválení podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní 
osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1 Budování 
a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu 
	schválení finančního krytí projektu

  38.	Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary	    RK 241/03/11 
	č.p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9
  39.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice    RK 242/03/11
	a.s.: Schválení kupních smluv k výběrovému řízení „Spotřební materiál 
	pro intervenční kardiologii – stenty“
40.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za 		    RK 243/03/11
II. pololetí roku 2010
  41.	Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje 	    staženo
	v oblasti zdravotnictví za rok 2010
  42.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Mense 		    RK 244/03/11
	International – Mense České republiky
  43.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu Domino, 	    RK 245/03/11
	Dětské tiskové agentuře
  44.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 	    RK 246/03/11
	a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011
  45.	Vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2010“		    RK 247/03/11
  46.	Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 	    RK 248/03/11
	aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2011  
  47.   Odstoupení od smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	    RK 249/03/11
  48.	Jmenování členů konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů 	    RK 250/03/11
příspěvkových organizací Základní škola praktická Žlutice, Gymnázium 
a obchodní akademie Chodov, Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy 
Vary
  49.	Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 24. Výzva		    RK 251/03/11
  50.	Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. pro 		     RK 252/03/11
	rok 2011
  51a)	Souhlas s pokácením 14 ks stromů na pozemcích p.p.č 527/132 a 527/33 v k. ú. 	     RK 253/03/11
	Dvory, ve vlastnictví Karlovarského kraje. Zrušení usnesení č. RK 1321/12/10 
	ze dne 16.12.2010.
  51b)	Dodatek I. ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu Obnova 	  RK 254/03/11
	hradu Libá
  51c)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					    RK 255/03/11
„Vytvoření a údržba krajských dlouhodobých úložišť“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
51d)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					    RK 256/03/11
„Základní datový sklad kraje, transformační mechanizmy a analytická vrstva“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  51e)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					    RK 257/03/11
„Digitalizační služby a dodávka vybavení KDJ“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  51f)	Změna termínu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje			     RK 258/03/11
    51g)	Posouzení doplněné zadávací dokumentace veřejné zakázky ,,Vozidlový  		    RK 259/03/11
		odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“













    PaedDr. Josef Novotný v. r. 			PaedDr. Vratislav Emler v. r.
                    hejtman						   ověřovatel
         Karlovarského kraje







A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 8	Výsledek hodnocení kvalifikačních předpokladů zadávacího řízení veřejné 
zakázky: „Přístavba Jazykového a komunikačního centra Gymnázium Cheb, Nerudova 7 
– výběr generálního dodavatele stavby“

bod č. 41	Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje 	v oblasti 
zdravotnictví za rok 2010


Rozšíření programu o:

bod č. 51a)	Souhlas s pokácením 14 ks stromů na pozemcích p.p.č 527/132 a 527/33 v k. ú. Dvory, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje. Zrušení usnesení č. RK 1321/12/10 ze dne 
16.12.2010.

bod č. 51b)	Dodatek I. ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu Obnova hradu Libá

bod č. 51c)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					   
„Vytvoření a údržba krajských dlouhodobých úložišť“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 51d)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					   
„Základní datový sklad kraje, transformační mechanizmy a analytická vrstva“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 51e)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„Digitalizační služby a dodávka vybavení KDJ“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 51f)	Změna termínu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

bod č. 51g)	Posouzení doplněné zadávací dokumentace veřejné zakázky ,,Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.3.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 205/03/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.3.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 206/03/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 89/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 6.695.981,74 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory      
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Rozpočtovou změnu č. 90/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 59.756,50 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 91/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 20.340,-- Kč na úhradu nájemného na základě uzavřených smluv 
o nájmu dalších dvou bytů s Městem Sokolov, jedná se o realizaci dílčí aktivity Individuálního projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele, financovaného v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 
- Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, kde výstupem projektu je přechod osob z ústavní péče do chráněného bydlení  

Rozpočtovou změnu č. 92/2011
- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 27.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary, Vančurova 83 
na financování rozvojového programu „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.“- č. j. 29 127/2010-26. 

Rozpočtovou změnu č. 93/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ±  15.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Neinvestiční příspěvky jsou určeny pro Mensu International - Mensa České republiky, Praha 6 na částečnou úhradu výdajů souvisejících s realizací konference „Mensa pro školy – Karlovarský kraj“ ve výši 5.000,-- Kč  
a pro Klub Domino, Dětská tisková agentura, Praha 4 na realizaci akce 18. ročníku ankety 
o nejoblíbenějšího učitele ČR „Zlatý Ámos 2010/2011“ ve výši 10.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 94/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 918,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Správná volba oboru – začátek dobré kariéry realizovaného Společností bit cz training s.r.o. v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality 
ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 95/2011
- přesun rozpočtových prostředků  z  Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům odboru ekonomického ve výši 
± 150.000,-- Kč pro Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň, na vybudování limnigrafické stanice na Šindelové  

Rozpočtovou změnu č. 97/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu odboru regionálního rozvoje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí výdajů na mzdy a zákonné odvody ve výši 
± 504.000,-- Kč a do odboru ekonomického na úhradu výdajů za cestovné ve výši ± 62.050,-- Kč 
pro projekt CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko saském regionu, který byl schválen k realizaci a financování v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, kde je Karlovarský kraj v pozici Lead Partnera

Rozpočtovou změnu č. 98/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu odboru regionálního rozvoje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí výdajů na mzdy a zákonné odvody ve výši 
± 480.000,-- Kč a do odboru ekonomického na úhradu výdajů za cestovné ve výši ± 36.000,-- Kč 
pro projekt CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko bavorském regionu, který byl schválen k realizaci a financování v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, kde je Karlovarský kraj v pozici Lead Partnera.

Rozpočtovou změnu č. 99/2011
- zapojení financování z úvěru 1,3 mld. ve výši 55.000,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje k dofinancování příspěvku pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. 
na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary ve výši 55.000,-- Kč, který bude realizován a financován v rámci IOP, prioritní osa 
3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast intervence 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví
   
- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 96/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 701.445,00 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, a to Základní školu a mateřskou školu Krajková 
ve výši 377.456,40 Kč a Základní školu praktickou a Základní školu speciální Horní Slavkov ve výši 323.988,60 Kč. 



Rozpočtovou změnu č. 100/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.218.807,60 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, a to Základní školu Merklín ve výši 316.277,40 Kč, Základní školu Královské Poříčí ve výši 272.208,00 Kč a Základní školu Horní Slavkov, Nádražní ulice ve výši 630.322,20 Kč. 

Termín kontroly: 4.4.2011

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


3. Tisková oprava usnesení č. RK 106/02/11 o schválení rozpočtové změny č. 45/2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 207/03/11

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 106/02/11 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 45/2011, a to tak, že se vypouští částka 1.305.547,-- Kč a místo ní se vkládá částka 
1.304.547,--  Kč, takže text dané rozpočtové změny po tiskové opravě usnesení zní: 

„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 1.304.547,-- 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“

Další text usnesení se nemění.
Termín kontroly: 5.9.2011
Zodpovídá: Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


4. Dětský domov Aš – změna názvu investiční akce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 208/03/11

- souhlasí se změnou názvu schválené investiční akce „Rekonstrukce sprch a opatření hygieny“ 
na „Stavební úpravy objektu dětského domova č.p. 1207, ul. Na Vrchu a č.p. 1769, ul. Okružní, Aš“ 

Zodpovídá: Mgr. Anna Židův, ředitelka příspěvkové organizace 
   
5. Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 209/03/11

- schvaluje finanční plány příspěvkových organizací na rok 2011:

	v oblasti kultury s celkovým výsledkem hospodaření nulovým (viz. tab. 1a důvodové zprávy)

	v oblasti zdravotnictví s celkovým výsledkem hospodaření 11.020,-- Kč (viz. tab. 2a důvodové zprávy)
	v oblasti regionálního rozvoje s výsledkem hospodaření nulovým (viz. tab. 3a důvodové zprávy)
	v oblasti dopravy s výsledkem hospodaření nulovým (viz. tab. 4a důvodové zprávy)
	v oblasti školství s celkovým výsledkem hospodaření 2.856.886,-- Kč (viz. tab. 5a důvodové zprávy)
	v oblasti sociálních věci s celkovým výsledkem hospodaření -622.082,-- Kč (viz. tab. 6a důvodové zprávy)


- schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2011:

	v oblasti kultury (viz. tab. 1b důvodové zprávy)

v oblasti zdravotnictví (viz. tab. 2b důvodové zprávy)
	v oblasti regionálního rozvoje (viz. tab. 3b důvodové zprávy)
v oblasti dopravy (viz. tab. 4b důvodové zprávy)
v oblasti školství (viz tab. 5b důvodové zprávy)
v oblasti sociálních věcí (viz tab. 6b důvodové zprávy)
Zodpovídá: ředitelé/ředitelky příspěvkových organizací


6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 210/03/11

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 77 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 31.12.2010 takto: 

	3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem
	2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem
	13 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem, 1 se ztrátou
	7 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
	2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem

47 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 2 se ztrátou

- ukládá ředitelům/ředitelkám níže uvedených příspěvkových organizací, jejichž výsledky hospodaření neodpovídají plánovaným ukazatelům, uhradit ztrátu roku 2010 z rezervního fondu organizace případně z výsledku hospodaření za rok 2011 

Domov pro seniory v Hranicích
	Základní škola praktická Žlutice
Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 211/03/11

- schvaluje výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření takto:

- dle návrhu příspěvkových organizací s maximálním přídělem do fondu odměn ve výši 20 %

- v oblasti školství zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 13.204.822,77 Kč dle návrhu
- v oblasti kultury zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 862.453,22 Kč dle návrhu
- v oblasti dopravy zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 622.117,14 Kč dle návrhu
- v sociální oblasti zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 11.431.350,16 Kč dle návrhu
- v oblasti zdravotnictví zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 34.181,24 Kč dle návrhu
- v oblasti regionálního rozvoje zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1.326.290,57 Kč dle návrhu

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Výsledek hodnocení kvalifikačních předpokladů zadávacího řízení veřejné zakázky: „Přístavba Jazykového a komunikačního centra Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


9. Výsledek veřejnosprávní kontroly projektu „E-learningová podpora výuky v oboru Tělesná výchova vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve školním vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávaní“, reg. č. CZ1.07/1.1.11/01.0035 realizovaným příspěvkovou organizací Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace Střední odborné školy pedagogické, gymnázia 
a vyšší odborné školy Karlovy Vary o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 212/03/11

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly na místě, provedené odborem kontroly krajského úřadu, u projektu „E-learningová podpora výuky v oboru Tělesná výchova vzdělávací oblasti Člověk 
a zdraví ve školním vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávaní“, reg. č. CZ1.07/1.1.11/01.0035 realizovaným příspěvkovou organizací Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary  

- ukládá příspěvkové organizaci Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 16,-- 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 16,-- Kč 
do rozpočtu Karlovarského kraje v plné výši
	
- ukládá odboru ekonomickému realizovat úkoly spojené s uložením odvodu a s úlevou z povinnosti odvodu 

Termín kontroly: 16.5.2011   

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


10. Výsledek administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0003 realizovaným příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech a přijetí opatření 
ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 213/03/11

- bere na vědomí závěry z administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0003, provedené odborem investic a grantových schémat, u příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových  Varech

- ukládá příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech povinnost odvodu 
do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 528,-- 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 528,-- Kč 
do rozpočtu Karlovarského kraje v plné výši

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

Termín kontroly: 16.5.2011

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


11. Výsledek administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“, reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0005, realizovaným příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a přijetí opatření 
ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 214/03/11

- bere na vědomí závěry z administrativní kontroly u projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“, reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0005, provedené odborem investic 
a grantových schémat, u příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- ukládá příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 7.815,44 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 7.815,44 Kč 
do rozpočtu Karlovarského kraje v plné výši

- ukládá odboru ekonomickému realizovat úkoly spojené s uložením odvodu a s úlevou z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Termín kontroly: 16.5.2011

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


12. Schválení dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu: ,,Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 215/03/11

- schvaluje dodatek č. 6 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace 
na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

- schvaluje uzavření dodatku č. 6 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“
Termín kontroly: 4.4.2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


13. Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – schválení Dodatku č. 1 Smlouvy 
č. CZ.1.09/3.2.00/17.00307 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 216/03/11

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/17.00307 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/17.00307 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Termín kontroly: 16.5.2011

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


14. Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011 – 1. změna, dopravce Karel Vrbík

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 217/03/11

- schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Karel Vrbík dle návrhu
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 218/03/11

Rada Karlovarského kraje, která je jediným akcionářem 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“), učinila tato rozhodnutí:

- schvaluje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s. v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 ObchZ a § 59 odst. 1 písm. j) KrajZ, dodatky č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi ÚSKK, a.s. a těmito členy dozorčí rady 
Václavem Mlezivou, bytem Plesná, Šestidomí 276, PSČ 351 35
Ing. Jiřím Behenským, bytem Habartov, Čs. lesů 555, PSČ 357 09
Ing. Jiřím Vojtěchem, bytem Pstruží 27, PSČ 363 01
Ing. Josefem Bulkou, bytem Sokolov, Alšova 1739, PSČ 356 05
Ing. Václavem Živným, bytem Sokolov, Růžové náměstí 1616, PSČ 356 01

- schvaluje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s. v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 ObchZ a § 59 odst. 1 písm. j) KrajZ, dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi ÚSKK, a.s. a členem dozorčí rady Jaroslavem Krýslem, bytem Karlovy Vary, Varšavská 9, PSČ 360 01, dle předloženého znění

- schvaluje za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady ÚSKK, a.s. v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 ObchZ a § 59 odst. 1 písm. j) KrajZ, smlouvy o výkonu funkce pro tyto členy představenstva společnosti ÚSKK, a.s.
Ing. Petra Navrátila, bytem Cheb, Čapkova 1652/10, PSČ 350 02
Ing. Jaroslava Fialu, bytem Karlovy Vary, Mlýnského nábřeží 507/5, PSČ 360 01
Ing. Tomáše Svobodu, bytem Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 356, PSČ 357 51
Michala Riška, bytem Karlovy Vary, Dělnická 11, PSČ 360 05


- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s., ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ

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

             
16. Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 219/03/11

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje Ing. Zdeňku Pavlasovi ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 16.5.2011
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


17. Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 220/03/11

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 16.5.2011
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


18. Použití mimořádného příspěvku ve výši 6 mil. Kč na odstranění škod po zimě na silnicích II. 
a III. třídy dle přiloženého seznamu, položek 1 – 8

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 221/03/11

- souhlasí s poskytnutím mimořádného provozního příspěvku ve výši 6 mil. Kč na odstranění škod 
po zimě na silnicích II. a III. třídy příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

- schvaluje použití mimořádného příspěvku ve výši 6 mil. Kč na odstranění škod po zimě 
na silnicích II. a III. třídy dle přiloženého seznamu (položky 1 až 8) s tím, že v případě nižších vysoutěžených cen v rámci jednotlivých zadávacích řízení budou do seznamu zařazeny i další akce, uvedené „pod čarou“ (položky 9 až 15)

- ukládá ekonomickému odboru zajistit potřebné finanční prostředky
Termín kontroly: 6.6.2011
Zodpovídá:   Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. 
  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


19. Žádost Města Abertamy o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Abertamy – část ulic Pernínská a Rybniční – výměna veřejného osvětlení“, v silničních pozemcích Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 222/03/11

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Abertamy – část ulic Pernínská a Rybniční – výměna veřejného osvětlení“, na polovinu z původně stanovené částky
Termín kontroly: 16.5.2011
Zodpovídá:  Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


20. Žádost Obce Hájek o odpuštění jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce veřejného osvětlení, Nová Víska, část Nejda“, v silničních pozemcích Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 223/03/11

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce veřejného osvětlení, Nová Víska, část Nejda“, na polovinu z původně stanovené částky
Termín kontroly: 16.5.2011
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


21. Program obnovy venkova 2010
	zpráva o výsledcích realizace
- změny v realizovaných akcích


Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 224/03/11

- bere na vědomí zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2010

- schvaluje 
	změnu parametrů akce Oprava komunikací a chodníků v majetku obce Verušičky, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Verušičky v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 689/2010

změnu parametrů akce Oprava komunikace v k. ú. Luka u Verušiček na p.p.č. 697/1, 
na kterou byl poskytnut příspěvek obci Verušičky v rámci Programu obnovy venkova 
a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 1082/2010
změnu parametrů akce Oprava komunikace školní ulice, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Bečov nad Teplou v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí příspěvku ev. č. D 1013/2010
změnu parametrů akce Dětský park, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Okrouhlá v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 635/2010
změnu parametrů akce Úprava cesty na p.p.č. 511 ve Vintířově, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Vintířov v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí příspěvku ev. č. D 648/2010

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského vzít na vědomí zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2010
Termín kontroly: 4.4.2011 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


22. Projekt „Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí – UNIPRANET“ 
– souhlas s realizací projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 225/03/11

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. a Západočeské univerzity v Plzni v rámci projektu „Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí“ financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Termín kontroly: 8.8.2011

	Zodpovídá: Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o.  



23. Schválení smlouvy o partnerství v souvislosti s realizací projektu „Cyklostezka Ohře II“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 226/03/11

- schvaluje smlouvu o partnerství v souvislosti s realizací projektu ,,Cyklostezka Ohře II“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o partnerství v souvislosti s realizací projektu ,,Cyklostezka 
Ohře II“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Termín kontroly: 16.5.2011

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


24. Projekt „Cyklostezka Ohře II“ – schválení finančního krytí projektu a podání žádosti 
o poskytnutí dotace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 227/03/11

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci do 21. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 
na akci „Cyklostezka Ohře II“ o celkových nákladech ve výši 44.850.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí se zajištěním finančního krytí na realizaci projektu „Cyklostezka Ohře II“ s předpokládanou výší celkových nákladů 44.850.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí se zajištěním předfinancování projektu „Cyklostezka Ohře II“ ve výši 100% celkových nákladů projektu, tj. 44.850.000,-- Kč
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí se zajištěním spolufinancování projektu „Cyklostezka Ohře II“ ve výši 15% ze způsobilých výdajů projektu, tj. 6.727.500,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly: 20.6.2011
Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského  kraje, p.o.  


25. Změna složení Regionálního transformačního týmu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 228/03/11

- schvaluje změnu složení Regionálního transformačního týmu dle návrhu, včetně kompetencí členů týmu

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


26. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění realizátora aktivit projektu 
– Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb 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 229/03/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zajištění realizátora aktivit projektu - Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění realizátora aktivit projektu - Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

- schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a složení komise pro hodnocení nabídek 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení
člen: Olga Dacková		  		náhradník: Nikol Wýstrachová
člen: Bc. Jana Pilařová			náhradník: Kateřina Mairingerová
člen: Ing. Irena Šteflová 			náhradník: Jiří Kvak
člen: Ing. Monika Sádlíková             	náhradník: Mgr. Kristina Kašáková
- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení
člen: Miloslav Čermák			náhradník: Mgr. Martin Havel
člen: Ing. Jaroslav Bradáč			náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
člen: Mgr. Ellen Volavková			náhradník: Ing. Radomil Gold	
člen: Mgr. Jaroslav Borka          		náhradník: Ing. Petr Navrátil
člen: Josef Murčo 				náhradník: Milan Matějka
člen: Olga Dacková                          	náhradník: Bc. Jana Pilařová
člen: Jaroslava Šobrová			náhradník: PaedDr. Viera Sikorová
člen: Ing. Irena Šteflová                  		náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 19.9.2011

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


27. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním – mentálním postižením v Karlovarském kraji“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 230/03/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení „Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním – mentálním postižením v Karlovarském kraji“. Nabídka uchazeče Rytmus o.s., Bruselská 16, 120 00 Praha 2, 
IČ 61383783. S nabídkovou cenou 2.299.410,-- Kč včetně DPH. 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Rytmus o.s. po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Rytmus o.s.

Termín kontroly: 19.9.2011

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


28. Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 231/03/11

- schvaluje uzavření smlouvy  o svozu a rozvozu poštovních zásilek s Českou poštou, s.p. dle návrhu

Termín kontroly: 18.4.2011
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


29. 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 232/03/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 693 v k. ú. Pila, silnice č. III/2086 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 461-41/2010 ze dne 16.09.2010 (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 silničním pozemkům p.č. 9/1 a č. 38 v k. ú. Dolní Pochlovice 
a k silničnímu pozemku p.č. 1578/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří, silnice č. III/00632 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrických plánů č. 133-6389/2009 ze dne 17.09.2009 
a č. 1181-6389/2009 ze dne 16.09.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 516/06/09 ze dne 04.06.2009

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 500/2 v k. ú. Pomezí nad Ohří, silnice č. II/606 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 213-2103/2009 ze dne 03.06.2009 (umístění inženýrských sítí – vzdušné vedení VN, DTS), 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: 20.6.2011

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


30. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2429/3, 
č. 189/34 a č. 191/21 v k. ú. Krásné Údolí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 233/03/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků p.p.č. 2429/3 o výměře 256 m2, p.p.č. 189/34 o výměře 288 m2 a p.p.č. 191/21 o výměře 453 m2, vše v k. ú.
a obci Krásné Údolí, formou kupní smlouvy mezi panem Jiřím Kadlecem, trvale bytem Krásné Údolí 80, PSČ 364 01 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), 
za vzájemně ujednanou kupní cenu 33.870,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku pana Jiřího Kadlece do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 5.9.2011

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


31. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1421 
a p.p.č. 1422 v k. ú. Háje u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 234/03/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1421 o výměře 52 m2 a p.p.č. 1422 o výměře 128 m2, vše v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, za kterou jedná JUDr. Karel Hála, ředitel Územního pracoviště Plzeň, na základě Příkazu generálního ředitele 
č. 24/2004 v aktuálním znění v době podpisu, IČ 69797111 (jako převodce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem kraje PaedDr. Josefem Novotným (jako nabyvatel 
na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 5.9.2011

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


32. Smlouva o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie pro stavbu Karlovarské krajské nemocnice, a.s., Nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 235/03/11

- schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ mezi Karlovarským krajem (jako zákazníkem) a ČEZ Distribuce, a.s. 
IČ 24729035 (jako provozovatelem distribuční soustavy), k zajištění dodávky elektrické energie 
pro navrhovanou stavbu „Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“, v celkovém předběžném realizačním nákladu 1.500.000,-- Kč

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ pro stavbu Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)

Termín kontroly: 16.5.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku
        Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


33. Smlouvy o partnerství na projekty „Prezentace Karlovarského kraje“, „Krajské multimediální informační centrum“ a „Propagace města Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 236/03/11

- schvaluje smlouvy o partnerství na projekt „Prezentace Karlovarského kraje“ uzavřené s: 
       INFOCENTREM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.
Městem Abertamy
Městem Boží Dar

- schvaluje smlouvy o partnerství na akci „Krajské multimediální informační centrum“ uzavřené s:
       Krajskou knihovnou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací
       INFOCENTREM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

- schvaluje smlouvu o partnerství na akci „Propagace města Karlovy Vary“ uzavřené s:
INFOCENTREM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.       
       
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedených smluv o partnerství
Termín kontroly: 2.5.2011
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


34. Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4“ 
- schválení podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu
- schválení finančního krytí projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 237/03/11

- souhlasí 
	s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Art centrum Galerie 4“

s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akci „Art centrum Galerie 4“ ve výši 31.000.000,00 Kč
	s předfinancováním projektu ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 
31.000.000,00 Kč (100 %)
	se spolufinancováním projektu ve výši 15% celkových uznatelných nákladů, to je 
4.650.000,00 Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena Galerie 4 -  galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje 
f)	se závazným příslibem financování na realizaci projektu „Art centrum Galerie 4“
g)	se zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu 
a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím Galerie 4 -  galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje

- pověřuje 
a)	Mgr. Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 - galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 
a partnerských smluv
b)	Mgr. Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 - galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 
na projekt „Art centrum Galerie 4“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a)	předfinancování projektu „Art centrum Galerie 4“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2010 – 2014, a to ve výši 31.000.000,00 Kč, to je 100% celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 15% celkových uznatelných nákladů, to je 4.650.000,00 Kč
b)  	podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 
4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit 
a infrastruktury cestovního ruchu na akci „Art centrum Galerie 4“
c)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Art centrum Galerie 4“ 
	skutečnosti, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena Galerie 
4 -  galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje

pověření Mgr. Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 - galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 
a partnerských smluv
f)	pověření Mgr. Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 - galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje, předložit žádost o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 
na projekt „Art centrum Galerie 4“
g)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím Galerie 4 -  galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje
Termín kontroly: 21.11.2011

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


35. Projekt „Česko – bavorský geopark“ 
- schválení podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu
- schválení finančního krytí projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 238/03/11

- souhlasí 
	s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Česko – bavorský geopark“

s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akci „Česko – bavorský geopark“ ve výši 65.000.000,00 Kč 
	s předfinancováním projektu ve výši celkových uznatelných nákladů, tj. 
65.000.000,00 Kč (100%) 
	se spolufinancováním projektu ve výši 15% celkových uznatelných nákladů, to je 
9.750.000,00 Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena příspěvková organizace Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje

- schvaluje
a)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Česko – bavorský geopark“
b)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje

- pověřuje 
a)	Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerských smluv
b)	Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Česko 
– bavorský geopark“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a)	podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit 
a infrastruktury cestovního ruchu na akci „Česko – bavorský geopark“
b)	předfinancování projektu „Česko – bavorský geopark“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2010 – 2014, a to ve výši 65.000.000,00 Kč, tj. 100 % celkových uznatelných nákladů, a spolufinancování ve výši 15% celkových uznatelných nákladů, to je 9.750.000,00 Kč
c)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Česko – bavorský geopark“
d)	skutečnosti, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena příspěvková organizace Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje  
e) pověření Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje,   
podpisem žádostí o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 partnerských smluv 
f)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje

Termín kontroly: 21.11.2011

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


36. Projekt „Prezentace Karlovarského kraje“ 
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
- schválení finančního krytí projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 239/03/11

- souhlasí 
	s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Prezentace Karlovarského kraje“

s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akci „Prezentace Karlovarského kraje“ 
ve výši 14.000.000,00 Kč
	s předfinancováním projektu ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 
14.000.000,00 Kč (100 %)
	se spolufinancováním projektu ve výši 15% celkových uznatelných nákladů, to je   2.100.000,00 Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  
	se závazným příslibem financování na realizaci projektu „Prezentace Karlovarského kraje“
g)	se zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu 
a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- pověřuje 
a)	PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerských smluv
b)	Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013 na projekt „Prezentace Karlovarského kraje“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a)	předfinancování projektu „Prezentace Karlovarského kraje“ ve výši 14.000.000,00 Kč, 
to je 100% celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 15% celkových uznatelných nákladů, to je 2.100.000,00 Kč
b)  	podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby 
a rozvoje produktů cestovního ruchu na akci „Prezentace Karlovarského kraje“
c)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Prezentace Karlovarského kraje“ 
 d)	skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
	pověření PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti 
o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerských smluv

 f)	pověření Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, předložit žádost o dotaci z ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013 na projekt „Prezentace karlovarského kraje“
g)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Termín kontroly: 21.11.2011

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


37. Projekt „Krajské multimediální informační centrum“ 
- schválení podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu 
- schválení finančního krytí projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 240/03/11

- souhlasí 
	s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Krajské multimediální informační centrum“

s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akci „Krajské multimediální informační centrum“ ve výši 10.031.000,00 Kč
	s předfinancováním projektu ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 
10.031.000,00 Kč (100 %)
	se spolufinancováním projektu ve výši 15% celkových uznatelných nákladů, to je 
1.504.650,00 Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  
	se závazným příslibem financování na realizaci projektu „Krajské multimediální informační centrum“
g)	se zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu 
a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- pověřuje 
a)	PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerských smluv
b)	Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013 na projekt „Krajské multimediální informační centrum“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a)	předfinancování projektu „Krajské multimediální informační centrum“ ve výši 10.031.000,00 Kč, to je 100% celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 15% celkových uznatelných nákladů, to je 1.504.650,00 Kč
b)  	podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 
4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit 
a infrastruktury cestovního ruchu na akci „Krajské multimediální informační centrum“
c)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Krajské multimediální informační centrum“ 
 d)	skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 e)	pověření PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti 
o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerských smluv
 f)	pověření Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, předložit žádost o dotaci z ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013 na projekt „Krajské multimediální informační centrum“
g)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Termín kontroly: 21.11.2011

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


38. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 
- Becherova vila, Krále Jiřího 9

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 241/03/11

- schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196
- Becherova vila, Krále Jiřího 9
                                                                      
- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9

Termín kontroly: 2.5.2011 

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


39. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice 
a.s.: Schválení kupních smluv k výběrovému řízení „Spotřební materiál pro intervenční kardiologii 
– stenty“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 242/03/11

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ 26365804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Spotřební materiál pro intervenční kardiologii – stenty“ realizované v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

- schvaluje, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s. čl. 9, bod 3 písm. p), návrh kupní smlouvy na prodej a koupi spotřebního materiálu pro intervenční kardiologii – stenty (koronární stent PRO-Kinetic Energy) uzavřený mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Biotronik Praha, spol. s r.o., se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

- schvaluje, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s. čl. 9, bod 3 písm. p), návrh kupní smlouvy na prodej a koupi spotřebního materiálu pro intervenční kardiologii – stenty (koronární stent PRO-Kinetic) uzavřený mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Biotronik Praha, spol. s r.o., se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
Termín kontroly: 20.6.2011
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


40. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 243/03/11

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2010 v částkách dle návrhu
Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


41. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví za rok 2010

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


42. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Mense International – Mense České republiky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 244/03/11

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Mense International 
– Mense České republiky ve výši 5.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací konference „Mensa pro školy – Karlovarský kraj“

- 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


43. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu Domino, Dětské tiskové agentuře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 245/03/11

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu Domino, Dětské tiskové agentuře ve výši 10.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací 18. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR „Zlatý Ámos 2010/2011“ 
- 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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 246/03/11

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy v celkové výši 
30.000,-- Kč

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


45. Vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2010“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 247/03/11

- schvaluje vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2010“ dle návrhu

Termín kontroly: 2.5.2011

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


46. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2011  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 248/03/11

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2011 dle přílohy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, realizovat úkoly vyplývající z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2011 
Termín kontroly: březen 2012 
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy  


47. Odstoupení od smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 249/03/11

- schvaluje odstoupení od Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje evidenční číslo D 129/2010 ze dne 12.3.2010 uzavřené mezi Karlovarským krajem a občanským sdružením Triatlet Karlovy Vary

- schvaluje odstoupení od Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje evidenční číslo D 130/2010 ze dne 12.3.2010 uzavřené mezi Karlovarským krajem a občanským sdružením Triatlet Karlovy Vary

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu ve spolupráci a odborem školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly související s odstoupením od smluv

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


48. Jmenování členů konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací Základní škola praktická Žlutice, Gymnázium a obchodní akademie Chodov, Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 250/03/11

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola praktická Žlutice ve složení:
předseda komise:	Mgr. Monika Šperglová
	vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
	členové komise:	PaedDr. Vratislav Emler
uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy – člen určený zřizovatelem
Mgr. Martin Havel
první náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
Mgr. Martina Kheilová
ředitelka příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola 
a praktická škola Karlovy Vary – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Zdenka Spalová
školní inspektorka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
Terezie Bremová
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Základní škola praktická Žlutice
Mgr. Václav Slavík
člen školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková 
organizace Základní škola praktická Žlutice
- pověřuje Mgr. Blanku Hanákovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise 
na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola praktická Žlutice

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov ve složení:
předseda komise:	Mgr. Monika Šperglová 
	vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
	členové komise:	PaedDr. Vratislav Emler
uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy – člen určený zřizovatelem
Miloslav Čermák
náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
Mgr. Miloslav Pelc
ředitel příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně – odborník v oblasti státní správy, organizace 
a řízení ve školství
Mgr. Zdenka Spalová
školní inspektorka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
Mgr. Sylva Jozefyová
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Gymnázium 
a obchodní akademie Chodov
Stanislav Pochman
člen školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

- pověřuje Ing. Irenu Lauermannovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise 
na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary ve složení:
předseda komise:	Mgr. Monika Šperglová
	vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
	členové komise:	PaedDr. Vratislav Emler
uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy – člen určený zřizovatelem
Mgr. Martin Havel
první náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
PhDr. Pěvuše Zlatohlávková
ředitelka příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení 
ve školství
Mgr. Zdenka Spalová
školní inspektorka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
Mgr. Blanka Vránová
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Pedagogicko
-psychologická poradna Karlovy Vary

- pověřuje Ing. Evu Cíchovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise 
na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související se jmenováním členů konkursních komisí
Termín kontroly: 2.5.2011

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


49. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 24. výzva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 251/03/11

- souhlasí s kladným ohodnocením žádostí v rámci 24. výzvy dle návrhu a doporučuje poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


50. Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s., pro rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 252/03/11

- schvaluje Dohodu o spolupráci při řešení pilotního projektu Karlovarského kraje a společnosti 
EKO-KOM, a.s. v roce 2011 včetně rozdělení finančních prostředků ve výši 1.860.000,-- Kč uvedených dle návrhu Dohody – Realizace pilotního projektu v roce 2011 
Termín kontroly: 2.5.2011
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


51a) Souhlas s pokácením 14 ks stromů na pozemcích p.p.č 527/132 a 527/33 v k. ú. Dvory, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje. Zrušení usnesení č. RK 1321/12/10 ze dne 16.12.2010.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 253/03/11

- souhlasí s pokácením 14 ks stromů dle návrhu „Soupisu dřevin určených ke kácení“ 
– na pozemkových parcelách ve vlastnictví Karlovarského kraje p.p.č. 527/132 a 527/33 v k. ú. Dvory, z důvodu stavby „OBJEKT SLUŽEB“ v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“

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

- zrušuje usnesení č. RK 1321/12/10 ze dne 16.12.2010 ve znění:
- souhlasí s pokácením 22 ks stromů dle přílohy č. 1 „Soupisu dřevin určených ke kácení“ 
– na pozemkových parcelách ve vlastnictví Karlovarského kraje  p.p.č. 527/1, 257/112, 527/105, 527/112 v k. ú. Dvory, z důvodu stavby „OBJEKT SLUŽEB“ v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 21.11.2011

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




51b) Dodatek I. ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu Obnova hradu Libá

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 254/03/11

- schvaluje Dodatek I. ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu Obnova hradu Libá, uzavřené 
mezi Karlovarským krajem a společností RENOVUM, s.r.o. 
Termín kontroly: 5.9.2011
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 
ruchu


51c) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vytvoření a údržba krajských dlouhodobých úložišť“
- 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 255/03/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Vytvoření a údržba krajských dlouhodobých úložišť“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vytvoření 
a údržba krajských dlouhodobých úložišť“

- 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: 25.7.2011

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


51d) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Základní datový sklad kraje, transformační mechanizmy a analytická vrstva“
- 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 256/03/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Základní datový sklad kraje, transformační mechanizmy 
a analytická vrstva“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Základní datový sklad kraje, transformační mechanizmy a analytická vrstva“

- 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: 25.7.2011

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


51e) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Digitalizační služby a dodávka vybavení KDJ“
- 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 257/03/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Digitalizační služby a dodávka vybavení KDJ“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Digitalizační služby a dodávka vybavení KDJ“

- 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: 25.7.2011

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


51f) Změna termínu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 258/03/11

- schvaluje změnu termínu 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se mělo konat dne 21.4.2011 a stanovuje nový termín na 28.4.2011 
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


51g) Posouzení doplněné zadávací dokumentace veřejné zakázky Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 259/03/11

- bere na vědomí doplněnou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“ dle návrhu, ve specifikaci změn uvedených v důvodové zprávě

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



