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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 13. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 31. března 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:06 do 11:51 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný, MUDr. Larva
Přizvaní:	Ing. Správková
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 31.3.2011		  RK 334/03/11
	Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2010	RK 335/03/11	
	Schválení užití znaku Karlovarského kraje společnosti P. F. art, spol. s r. o.	RK 336/03/11
	Rozpočtové změny		RK 337/03/11
	Schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 	RK 338/03/11

investičního příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary a uložení odvodu 
z investičního fondu příspěvkovým organizacím Muzeum Karlovy Vary 
a Muzeum Sokolov
6.	Schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního	RK 339/03/11 
	a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum Sokolov
7.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 	RK 340/03/11
	příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově
8.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Obchodní akademie Karlovy	  RK 341/03/11	 	Vary – Oprava střechy včetně krovu a fasády, Bezručova 17, 360 01 Karlovy 
Vary“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek
9.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce výtahů 	RK 342/03/11	
včetně opatření PO a BOZP v objektu Zlatý zámek – Domov mládeže a školní 
jídelna Mariánské Lázně“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
10.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zateplení ISŠ Cheb“	RK 343/03/11		- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
11.	Změna Zřizovací listiny Koordinátora integrovaného dopravního systému 	RK 344/03/11
	Karlovarského kraje, příspěvkové organizace – Dodatek č. 4
12.	Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů v roce 2010 při realizaci projektů 	RK 345/03/11
na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji spolufinancovaných  
	Evropskou unií
13.	Záměr zajištění financování projektu: „Rozšíření odbavovací plochy na letišti 	  RK 346/03/11	
	Karlovy Vary – 1. etapa“
14.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Cenový sazebník poskytovaných služeb		  RK 347/03/11
 	- Změna č. 5
15.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					  RK 348/03/11
„Rozšíření APN na LKKV – 1. etapa“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
16.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Smlouva o spolupráci při rozvoji nových linek	  RK 349/03/11
17.	Návrh na udělení dotací pro rok 2011 v dotačním titulu „Podpora územně 	  RK 350/03/11
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, 
odboru regionálního rozvoje – I. kolo	
18.	Schválení zástupkyně ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením 	  RK 351/03/11
 	v Radošově, příspěvková organizace
19.	Organizační změna v Domově pro osoby se zdravotním postižením 		  RK 352/03/11
„SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
20.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb 		  RK 353/03/11
sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Úpravy sociálně terapeutických dílen 
v Karlových Varech“
21.	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.4.2011		  RK 354/03/11
22.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.4.2011	  RK 355/03/11
23.	Motivační program pro zaměstnance Karlovarského kraje				  RK 356/03/11
	- Schválení smlouvy s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.
24.	Aktualizace Územní energetické koncepce	RK 357/03/11
25.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 	RK 358/03/11
	p.p.č. 810/5 v k. ú. Skalná
26.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky 	RK 359/03/11
	p.č. 418/2 v k. ú. Týn u Lomnice a p.p.č. 2279/3 v k. ú. Boučí
27.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 	RK 360/03/11
	p.č. 1276/15 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
28.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 	RK 361/03/11
	p.p.č. 796/6 v k. ú. Skalná
29.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje	RK 362/03/11
	– pozemek p.p.č. 404/6 v k. ú. Merklín u Karlových Var
30.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš	RK 363/03/11
31.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 525/82, 527/100, 527/141, 	RK 364/03/11
	k. ú. Dvory dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu 
	KÚ Karlovarského kraje“
32.	Smlouva o právu provést stavbu „Zvýšení kapacity parkovišť LKKV – I. etapa“ 	RK 365/03/11
	- Letiště Karlovy Vary s.r.o.
33.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování obsahové náplně	  RK 366/03/11		v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako 
	šance pro region“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
34.	Projekt „Hornické muzeum Krásno – místo setkání a poznávání“			   RK 367/03/11	
	schválení smlouvy o předfinancování projektu „Hornické muzeum Krásno 
	– místo setkání a poznávání“ Městem Krásno
35.	Změna dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací 	RK 368/03/11
	na akci „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu 
	Česko-bavorský geopark“
36.	Záměr založení „Agentury destinačního managementu Karlovarského kraje“ 	RK 369/03/11
	(Organizace cestovního ruchu)
37.	Projekt Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary	  staženo	
38a)	Schválení Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením 	RK 370/03/11
	„PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
38b)	Projekt „Omezení šíření invazivních rostlin v Karlovarském kraji“	RK 371/03/11
38c)	Projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila - využití rozpočtové 	RK 372/03/11
	rezervy stavby
38d)	Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - Jednání Zastupitelstva 	  RK 373/03/11
	Města K. Vary
				




















        Ing. Jaroslav Bradáč, v z. 	                              PaedDr. Vratislav Emler v. r.
          náměstka hejtmana					         ověřovatel
         Karlovarského kraje





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Ing. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 37	Projekt Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary	

Rozšíření programu o:

bod č. 38 a)	Schválení Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

bod č. 38 b)	Projekt „Omezení šíření invazivních rostlin v Karlovarském kraji“

bod č. 38 c)	Projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary- Becherova vila - využití rozpočtové rezervy stavby

bod č. 38 d)	Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - Jednání Zastupitelstva Města K. Vary



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 31.3.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 334/03/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 31.3.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 335/03/11

- bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2010

- doporučuje ji k projednání v Zastupitelstvu Karlovarského kraje
Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, pověřený k zastupování vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení 


3. Schválení užití znaku Karlovarského kraje společnosti P. F. art, spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 336/03/11

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje společnosti P. F. art, spol. s r. o.
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 337/03/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 120/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 13.967,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Mosty realizovaného Základní a Mateřskou školou M.C.Sklodowské, Jáchymov v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí 
a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozpočtovou změnu č. 121/2011
- zapojení financování z úvěru 1,3 mld. do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši  3.200.000,-- Kč  k zajištění realizace projektu CROSS-DATA, který byl schválen k financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko  

Rozpočtovou změnu č. 122/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 531.694,-- Kč zapojením výplaty pojistné události z r. 2010, a to havárie Škody Octavia (147.421,-- Kč) a doplatek úhrady za spotřebovanou energii při vysoušení Lázní I. (384.273,-- Kč) do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na opravy a údržbu.

Rozpočtovou změnu č. 123/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.535.625,01 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji pro společnost Rybářství Mariánské Lázně s.r.o., U Mlékárny 717/8, 353 01 Mariánské Lázně

Rozpočtovou změnu č. 124/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním nových a opakovaných voleb do Zastupitelstva obce Vojkovice a Horní Blatná vyhlášených na 9. dubna 2011

Rozpočtovou změnu č. 125/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 16.601.495,46 Kč z titulu přijetí 7. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené 
na financování realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012 (OP LZZ I.), 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

Rozpočtovou změnu č. 126/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 150.000,-- Kč z důvodu financování 
akce pořádané Karlovarským krajem ve spolupráci s Českými drahami k 950. výročí první písemné zmínky o Městu Cheb

Rozpočtovou změnu č. 127/2011
- navýšení příjmů a výdajů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 72.287.000,-- Kč z důvodu přidělení účelové dotace z Ministerstva dopravy ČR, určené ke krytí nákladů Karlovarského kraje 
na prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2011

Rozpočtovou změnu č. 128/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 16.910.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů ve školství v období II. čtvrtletí 2011 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 129/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.658.878,-- 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 Dolní Žandov ve výši 450.609,60 Kč, Základní školu praktickou, Základní školu speciální a Základní uměleckou školu Habartov ve výši 228.854,40 Kč, Základní školu Františkovy Lázně, Česká 
ul. ve výši 1.459.127,40 Kč, Základní školu Kraslice, Dukelská ul. ve výši 912.559,80 Kč a Základní školu Skalnou ve výši 607.726,80 Kč. 

Termín kontroly: 2.5.2011

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


5. Schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary a uložení odvodu z investičního fondu příspěvkovým organizacím Muzeum Karlovy Vary a Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 338/03/11

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 50.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Muzeum Karlovy Vary

- ukládá odvod z investičního fondu pro příspěvkové organizace:
	Muzeum Karlovy Vary ve výši 467.638,-- Kč

Muzeum Sokolov ve výši 467.638,-- Kč

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru




6. Schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 339/03/11

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 500.000,-- Kč z fondu rezervního do fondu investičního 
příspěvkové organizace Muzeum Sokolov

- schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu do výše 500.000,-- Kč na nákup automobilu pro příspěvkovou organizaci Muzeum Sokolov

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, p.o.


7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 340/03/11

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 200.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově

Zodpovídá: Marie Pařížská, ředitelka příspěvkové organizace


8. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Obchodní akademie Karlovy Vary – Oprava střechy včetně krovu a fasády, Bezručova 17, 360 01 Karlovy Vary“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 341/03/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Obchodní akademie Karlovy Vary 
– Oprava střechy včetně krovu a fasády, Bezručova 17, 360 01 Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Obchodní akademie Karlovy Vary – Oprava střechy včetně krovu a fasády, Bezručova 17, 360 01 Karlovy Vary“ 

- jmenuje složení komise pro otvírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Hana Motyčková		- náhradník: Ing. Alena Niklová, Ph.D.
- člen: Karel Bína				- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Ing. Radim Adamec			- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič

- jmenuje složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: Mgr. Tomáš Hybner
- člen: Mgr. Jana Petříková			- náhradník: Michal Riško
- člen: Josef Murčo				- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Mgr. Ellen Volavková		- náhradník: Ing. Jan Horník
- člen: Ing. Hana Motyčková		- náhradník: Ing. Alena Niklová, Ph.D. 
- člen: Karel Bína				- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Ing. Radim Adamec			- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič 

- ukládá Ing. Haně Motyčkové, ředitelce příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, realizovat zadávací řízení dle usnesení 

Termín kontroly: 8.8.2011 

Zodpovídá: Ing. Hana Motyčková, ředitelka příspěvkové organizace 


9. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce výtahů včetně opatření PO 
a BOZP v objektu Zlatý zámek – Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně“
- 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 342/03/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahů včetně opatření PO a BOZP v objektu Zlatý zámek – Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahů včetně opatření PO a BOZP v objektu Zlatý zámek – Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Karel Borský	      	- náhradník: Jan Zajíček
- člen: Ing. Radim Adamec          	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Jiří Kvak			- náhradník: Karel Bína

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen: Mgr. Jaroslav Borka	- náhradník: Josef Murčo      
- člen: Mgr. Ellen Volavková	- náhradník: Ing. Radomil Gold
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: Jakub Pánik
- člen: Ing. Radim Adamec		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič 
- člen: Mgr. Karel Borský	      	- náhradník: Jan Zajíček
- člen: Jiří Kvak			- náhradník: Karel Bína

- ukládá odboru ekonomickému zajistit finanční prostředky pro dofinancování akce

- ukládá Mgr. Karlu Borskému, řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, realizovat zadávací řízení dle usnesení
Termín kontroly: 21.11.2011 

Zodpovídá: Mgr. Karel Borský, ředitel příspěvkové organizace 
10. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zateplení ISŠ Cheb“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- 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 343/03/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zateplení ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zateplení ISŠ Cheb“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zateplení ISŠ Cheb“ 

- jmenuje složení komise pro otvírání obálek s nabídkami: 
- člen: Martin Jandík			- náhradník: Helena Forsterová
- člen: Jiří Kvak 				- náhradník: Karel Bína
- člen: Bc. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Radim Adamec

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Hana Hozmanová			- náhradník: Jana Křížová
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Václav Mleziva
- člen: Ing. Václav Jakubík			- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: Mgr. Tomáš Mašek			- náhradník: Ing. Jana Krejsová
- člen: Helena Forsterová			- náhradník: Martin Jandík 
- člen: Jiří Kvak				- náhradník: Karel Bína
- člen: Bc. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Radim Adamec

- ukládá PhDr. Miroslavovi Liškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, realizovat zadávací řízení dle usnesení 

Termín kontroly: 5.9.2011 

Zodpovídá: PhDr. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace 


11. Změna Zřizovací listiny Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvkové organizace – Dodatek č. 4

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 344/03/11

- souhlasí s návrhem Dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 
dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

- ukládá Mgr. Vladimíru Malému předložit návrhy zřizovacích listin k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 6.6.2011

Zodpovídá: Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana


12. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů v roce 2010 při realizaci projektů 
na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji spolufinancovaných Evropskou unií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 345/03/11

- bere na vědomí Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů v roce 2010 při realizaci projektů na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji spolufinancovaných Evropskou unií
Termín kontroly: duben 2012

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


13. Záměr zajištění financování projektu: „Rozšíření odbavovací plochy na letišti Karlovy Vary 
– 1. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 346/03/11

- schvaluje záměr uzavření smlouvy o střednědobém úvěru mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. 
a  vybranou bankou na profinancování nákladů projektu „Rozšíření odbavovací plochy na letišti Karlovy Vary – 1. etapa“ ve výši 30.000 tis. Kč bez DPH s pohyblivou úrokovou sazbou na bázi 1 měsíční PRIBOR + max.1,5% p.a. 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr uzavření smlouvy 
o ručení mezi Karlovarským krajem a vybranou bankou k zajištění veškerých budoucích pohledávek 
s  příslušenstvím vyplývajících ze smlouvy o úvěru poskytnutého Letišti Karlovy Vary s.r.o. na zajištění financování projektu „Rozšíření odbavovací plochy letiště Karlovy Vary – 1. etapa“ 
Termín kontroly: 6.6.2011

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


14. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Cenový sazebník poskytovaných služeb - Změna č. 5

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 347/03/11

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady Změnu č. 5 Cenového sazebníku poskytovaných služeb společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., dle předloženého návrhu
Termín kontroly: 6.6.2011
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


15. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rozšíření APN na LKKV – 1. etapa“
- 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 348/03/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou podlimitního otevřeného řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Rozšíření APN na LKKV – 1. etapa“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rozšíření APN na LKKV – 1. etapa“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
	- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Radomil Gold		- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: Ing. Václav Živný    	- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Věra Tomsová  	- náhradník: Ing. Irena Šteflová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Radomil Gold		- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: Ing. Václav Živný    	- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Věra Tomsová  	- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Jan Zborník		- náhradník: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
- člen: Ing. Jan Horník       		- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
- člen: Ing. Aleš Kovář		- náhradník: Ilja David
Termín kontroly: 6.6.2011

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


16. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Smlouva o spolupráci při rozvoji nových linek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 349/03/11

- bere na vědomí, jako jediný společník v působnosti valné hromady Letiště Karlovy Vary s.r.o., pracovní text Smlouvy o spolupráci při rozvoji nových linek dle návrhu
Termín kontroly: 6.6.2011
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.



17. Návrh na udělení dotací pro rok 2011 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 350/03/11

- souhlasí s rozdělením dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, v roce 2011 – I. kolo dle přílohy č. 1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhované rozdělení dotací ke schválení 
Termín kontroly: 16.5.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


18. Schválení zástupkyně ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 351/03/11

- schvaluje s účinností od 1.5.2011 zástupkyni ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, paní Alenu Šiplovou
Termín kontroly: 6.6.2011
Zodpovídá:  Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, 
	příspěvková organizace


19. Organizační změna v Domově pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 352/03/11

- schvaluje organizační změnu v Domově pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově  převedení poskytování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením z pracoviště 
v Habartově, ul. Komenského 415 do pracoviště Sokolov, ul. Slavíčkova 1701 s účinností od 1.7.2011 


- ukládá ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace a odboru sociálních věcí zajištění činností dle harmonogramu, které vedou k provedení organizační změny v Domově pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově převedení  poskytování sociální služby domov pro osoby se zdravotním z pracoviště v Habartově, ul. Komenského 415 do pracoviště Sokolov, ul. Slavíčkova 1701 s účinností od 1.7.2011 
Termín kontroly: 5.9.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
                

20. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 353/03/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech“. 
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče SZOLAR Ondřej stavitelství s.r.o., Lesní 3, 
356 01 Březová, IČ 29112133 s nabídkovou cenou 5.092.887,-- Kč, včetně DPH a 5% rozpočtové rezervy stavby.

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže SZOLAR Ondřej stavitelství s.r.o.,
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže SZOLAR Ondřej stavitelství s.r.o. dle návrhu

Termín kontroly: 17.10.2011

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


21. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.4.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 354/03/11

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.4.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


22. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.4.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 355/03/11

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.4.2011:

Návrh programu:

A.	Volba návrhové komise
B. 	Volba ověřovatelů zápisu
C.	Schválení programu jednání
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	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje – Dodatek č. 4
	Záměr zajištění financování projektu: „Rozšíření odbavovací plochy na letišti Karlovy Vary 
– 1. etapa“
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	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2011
	Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s., na realizaci projektu „Cyklopůjčovny v Karlovarském kraji“
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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
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 821/10 
v k. ú. Hroznětín
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1085/1 
v k. ú. Čichalov
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků včetně části stavby silnice č. II/210, součástí a příslušenství v k. ú. Sokolov
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.č. 4021/8 
a p.č. 343/1 včetně části stavby silnice č. III/21029, součástí a příslušenství v k. ú. Sokolov
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1717/2 
v k. ú. Skalná
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Skalná 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Skalná do majetku Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Královské Poříčí a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Obce Královské Poříčí do majetku Karlovarského kraje
	Majetkoprávní vypořádání stavby „Rekonstrukce silnice č. II/210 – průtah Kraslice“
	Zrušení usnesení č. ZK 127/06/08 ze dne 19.06.2008, č. ZK 235/09/09 ze dne 17.09.2009 
a č. ZK 256/09/10 ze dne 16.09.2010 – Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 4024/29 v k. ú. Sokolov – schválení dle nové žádosti
	Směna nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví ČR 
– Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Stříbrná
	Prodej STL plynovodu v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje společnosti RWE GasNet, s.r.o.
	Bezúplatný převod vodovodního a kanalizačního řádu umístěného na pozemcích Karlovarského kraje v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“, 
do majetku Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, zastoupeného společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
	Členství Karlovarského kraje v asociaci EHTTA

Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2011
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
	Projekt „Krajské multimediální informační centrum“

- schválení podání žádosti 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
	Projekt „Česko – bavorský geopark“

- schválení podání žádosti 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
	Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4“ 

- schválení podání žádosti 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
	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT ČR pro rok 2011
Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2011

Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek Cheb
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb
Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
	Delegování zástupce kraje na valné hromady obchodní společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
	Změna č. 23 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve městě Františkovy Lázně, místní části Žírovice – Seníky
Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.
Různé

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


23. Motivační program pro zaměstnance Karlovarského kraje
- Schválení smlouvy s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.,

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 356/03/11

- schvaluje uzavření smlouvy s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., dle návrhu 
 
- pověřuje Mgr. Jaroslava Borku, náměstka hejtmana, podpisem smlouvy
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


24. Aktualizace Územní energetické koncepce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 357/03/11

- bere na vědomí usnesení Energetické komise Rady Karlovarského kraje ze dne 11.3.2011 
č. 25/03/11 aktualizovat Uzemní energetickou koncepci Karlovarského kraje do konce roku 2011 
dle přílohy

- schvaluje realizaci projektu aktualizace Územní energetické koncepce 
 
- ukládá náměstkovi hejtmana Mgr. Borkovi realizovat projekt aktualizace Územní energetické koncepce do konce roku 2011 a pověřuje ho vedením projektu
Termín kontroly: 16.5.2011
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

25. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 810/5 v k. ú. Skalná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 358/03/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.p.č. 810/5 o výměře 51 m2 v k. ú. a obci Skalná, formou kupní smlouvy mezi Ing. Jiřím Hrnčálem, bytem Lipová 415, PSČ 351 34 Skalná (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.100,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Ing. Jiřího Hrnčála 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: 3.10.2011

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


26. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky p.č. 418/2 v k. ú. 
Týn u Lomnice a p.p.č. 2279/3 v k. ú. Boučí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 359/03/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.č. 418/2 o výměře 208 m2 v k. ú. Týn u Lomnice a obci Lomnice a pozemku p.p.č. 2279/3 o výměře 266 m2 v k. ú. Boučí a obci Dolní Nivy formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako prodávající na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 
23.700,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku České republiky, s právem hospodaření 
pro Povodí Ohře, státní podnik, 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: 3.10.2011

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


27. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1276/15 
v k. ú. Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 360/03/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1276/15 o výměře 110 m2 včetně stavby odbočovacího pruhu v k. ú. Kynšperk nad Ohří a obci Kynšperk, formou darovací smlouvy mezi společností A+R s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČ 26746000, zastoupenou panem Klausem Schneiderem a panem Martinem Pefflekem, jednateli společnosti (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, včetně stavby odbočovacího pruhu, z majetku společnosti A+R s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 3.10.2011

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


28. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 796/6 v k. ú. Skalná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 361/03/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.p.č. 796/6 o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Skalná, formou kupní smlouvy mezi Ing. Karlem Štolbou 
a paní Květoslavou Štolbovou, oba bytem Za Školou 355, PSČ 351 34 Skalná (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.200,-- Kč, 
a tím převést předmětnou nemovitost ze společného jmění manželů Štolbových 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: 3.10.2011

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


29. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 404/6 v k. ú. Merklín u Karlových Var

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 362/03/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 404/6 o výměře 309 m2, v k. ú. Merklín u Karlových Var a obci Merklín, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako dárce na straně jedné), a Obcí Merklín, se sídlem Merklín č.p. 6, PSČ 362 34 Merklín, 
IČ 00254789, zastoupenou panem Josefem Níčem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce, tj. do 02.05.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Merklín

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku p.p.č. 404/6 o výměře 309 m2, v k. ú. Merklín u Karlových Var a obci Merklín, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Merklín, se sídlem Merklín č.p. 6, 
PSČ 362 34 Merklín, IČ 00254789, zastoupenou panem Josefem Níčem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce, tj. do 02.05.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Merklín

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

Termín kontroly: 3.10.2011

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


30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 363/03/11

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš společnosti DEVELOPMENT WEST, s.r.o., IČ 27130347, K Cihelnám 699, 326 00 Plzeň, zastoupené Ing. Davidem Graubnerem, jednatelem, dle předloženého návrhu

- ukládá vedoucímu odboru správa majetku, v souladu s tímto usnesením, zajistit podpis výše uvedeného dodatku č. 1 k nájemní smlouvě

Termín kontroly: 20.6.2011

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


31. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 525/82, 527/100, 527/141, k. ú. Dvory dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 364/03/11

- souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemkovým parcelám v k. ú. Dvory, na kterých jsou umístěny inženýrské sítě vybudované v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu 
KÚ Karlovarského kraje“, ve prospěch Karlovarského kraje
 
- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) k pozemkovým parcelám č. 525/82, č. 527/141 a č. 525/100, k. ú. Dvory, na kterých je umístěna komunikace, vodovod, vedení veřejného osvětlení, chodník, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, a to za jednorázovou úhradu ve výši 130.990,-- Kč, stanovenou znaleckým posudkem

Termín kontroly: 8.8.2011 

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



32. Smlouva o právu provést stavbu „Zvýšení kapacity parkovišť LKKV – I. etapa“ - Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 365/03/11

- schvaluje uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu „Zvýšení kapacity parkovišť na LKKV – I. etapa“ – Letiště Karlovy Vary s.r.o. mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem pozemku) a Letištěm Karlovy Vary, s.r.o. (jako stavebníkem)

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje a jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu „Zvýšení kapacity parkovišť na LKKV – I. etapa“

Termín kontroly: 2.5.2011 

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


33. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování obsahové náplně v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“
- 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 366/03/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zpracování obsahové náplně v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování obsahové náplně v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Veronika Vodičková	- náhradník: Ing. Elena Hávová
- člen: Ing. Michael Rund		- náhradník: Jiří Loskot
- člen: Mgr. Petr Uhlík		- náhradník: Ing. Rudolf Tomíček
- člen: Jan Florian			- náhradník: RNDr. Jiří Hlávka

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Veronika Vodičková	- náhradník: Petr Židlický
- člen: Ing. Michael Rund		- náhradník: Ing. Rudolf Tomíček
- člen: Ing. Petr Uhlík		- náhradník: Jiří Loskot 
- člen: Jan Florian			- náhradník: RNDr. Jiří Hlávka
- člen: Ing. Eva Valjentová    	- náhradník: Hana Hozmanová   
- člen: Ing. Jaroslav Borka		- náhradník: Ing. Václav Jakubík 
- člen: Ing. Karel Jakobec               - náhradník: Mgr. Ellen Volavková 
- člen: Miloslav Čermák		- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda

Termín kontroly: 8.8.2011

Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 		Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, p.o. 


34. Projekt „Hornické muzeum Krásno – místo setkání a poznávání“ schválení smlouvy 
o předfinancování projektu „Hornické muzeum Krásno – místo setkání a poznávání“ Městem Krásno

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 367/03/11

- souhlasí s návrhem smlouvy o předfinancování projektu „Hornické muzeum Krásno – místo setkání 
a poznávání“ Městem Krásno 

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, podpisem smlouvy 
o předfinancování

Termín kontroly: 16.5.2011

Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, p.o. 


35. Změna dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací na akci „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 368/03/11

- schvaluje  uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací na akci „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ se zhotovitelem díla Ing. Janem Woletzem – R projekt

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových dokumentací na akci „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ se zhotovitelem díla 
Ing. Janem Woletzem – R projekt
Termín kontroly: 8.8.2011

Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
	a cestovního ruchu
        	Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského
        	kraje





36. Záměr založení „Agentury destinačního managementu Karlovarského kraje“ (Organizace cestovního ruchu)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 369/03/11

- schvaluje záměr založení „Agentury destinačního managementu Karlovarského kraje“

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat věcný a finanční návrh uvedeného záměru 
Termín kontroly: 21.11.2011
Zodpovídá: Ing. Martin pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 
ruchu


37. Projekt Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


38a) Schválení Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 370/03/11

- bere na vědomí Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
Termín kontroly: 5.9.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


38b) Projekt „Omezení šíření invazivních rostlin v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 371/03/11

- pověřuje Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., organizací projektu 

- pověřuje Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., přípravou výběrového řízení na mapování výskytu invazních druhů rostlin v terénu a přípravu žádosti o finanční prostředky do Operačního programu životního prostředí
Termín kontroly: 8.8.2011
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



38c) Projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila - využití rozpočtové rezervy stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 372/03/11

- schvaluje vyčerpání rozpočtové rezervy stavby v rámci nezpůsobilých výdajů projektu do výše schváleného rozpočtu projektu

- schvaluje použití prostředků nevyčerpaných ve způsobilých výdajích na výdaje nezpůsobilé do výše schváleného rozpočtu projektu 
                                               
Termín kontroly: 19.9.2011 

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


38d) Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - Jednání Zastupitelstva Města K. Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 373/03/11

- schvaluje výpůjčku sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro jednání Zastupitelstva Města Karlovy Vary konaného dne 3.5.2011
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí





