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


USNESENÍ

z 16. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 18. dubna 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:02 do 11:27 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil (do 10:11 hod.), p. Čermák 
(od 9:03 hod.), Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, 
Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	RNDr. Ing. Kočvara, Ing. Správková, Ing. Věra Tomsová, Mgr. Šperglová
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.4.2011		  RK 376/04/11
	Poskytnutí dotace Krajskému sdružení hasičů, Sdružení hasičů Čech, Moravy 	  RK 377/04/11
a Slezska Karlovarského kraje
	Rozpočtové změny								  RK 378/04/11

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a použití	  RK 379/04/11 
investičního fondu příspěvkových organizací Sociální služby a Domov pro osoby 
se zdravotním postižením v Lubech
	Prominutí pohledávky za povinným Alexandrem Paurem				  RK 380/04/11
	Prominutí pohledávky za povinnou MOLNAR STONES, s.r.o. 			  RK 381/04/11
(dříve RANGL STONES s.r.o.)
	Globální grant OP VK, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol 	  RK 382/04/11
a školských zařízení v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci 
grantového projektu (Příjemce: Integrovaná střední škola Cheb, 
ev. č. smlouvy: D 1298/2009)
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 383/04/11
oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ 
– schválení 1. kola výzvy
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 384/04/11
oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském 
kraji II“ – schválení 1. kola výzvy
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 385/04/11
oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji II“ – schválení 1. kola výzvy
Statut výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího 	  RK 386/04/11
subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci výzev 
vyhlašovaných v období realizace druhých globálních grantů Prioritní osy 1, 
v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost
Změna ve jmenování člena výběrové komise Karlovarského kraje pro výběr 	  RK 387/04/11
projektů předložených v rámci 2. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 
3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		  RK 388/04/11
„Dodání poradenských služeb a informačního systému pro řízení lidských zdrojů 
a jeho implementaci“
	Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Přístavba Jazykového 		  RK 389/04/11
a komunikačního centra Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního 
dodavatele stavby“ 
Stanovisko Karlovarského kraje ke správnímu řízení ve věci zastavení drážní 	  staženo
dopravy na části regionální dráhy Loket předměstí – Krásný Jez 
	Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním 	  RK 390/04/11
obvodu Karlovarského kraje za rok 2010
	Finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené 		  RK 391/04/11
s provozem cyklobusů v roce 2011 – schválení kritérií
	2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní 		  RK 392/04/11
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“, uzavření 
Dodatku č. 10 s dopravcem František Farář
Schválení dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál 	  RK 393/04/11
Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010
	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Smlouva o spolupráci při rozvoji nových linek	  staženo
	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Vyjádření k materiálu o stavu a budoucnosti letiště	  RK 394/04/11 
Karlovy Vary
	Schválení Dohody o předčasném užívání části I. stavby Dopravního 		  RK 395/04/11
terminálu Sokolov
	Stanovisko Karlovarského kraje k projektu „Technopark Klimentov“ 		  RK 396/04/11
a k aktivitám společnosti Klimentovská a.s. 
	Smlouva o dílo na zhotovení „Studie bezpečnostního systému Karlovarského 	  RK 397/04/11
kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Chemnitz“ a „Studie 
bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky 
Německo Oberfranken“
	Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Domov pro osoby se 		  RK 398/04/11
zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově. Jmenování nového ředitele příspěvkové 
organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově. 
Stanovení platu ředitele.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: Domov 	  RK 399/04/11
pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 6. etapa – stavební úpravy 2. NP, 
7. etapa - stavební úpravy 1. NP
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úpravy sociálně terapeutických	  RK 400/04/11 
dílen v Sokolově“
- 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
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociálně terapeutické dílny	  RK 401/04/11 
pro osoby s duševním onemocněním v okrese Karlovy Vary“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-37/2011 		  RK 402/04/11
na Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské 
sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00047
Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě 	  RK 403/04/11
sociálních služeb Karlovarského kraje“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 	  RK 404/04/11
postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, paní Jaroslavě Víšové 
v oblasti sociálních služeb za splnění mimořádného úkolu
Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních 	  RK 405/04/11
neziskových organizací – začleňování seniorů do společnosti
Uzavření Dohody o společném postupu při ověřování a implementaci Národního 	  RK 406/04/11
akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti pro období 
2009 – 2011 a dalších aktivit souvisejících s reformou systému péče o ohrožené 
děti a rodiny, mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Karlovarským krajem
Záměr využití prostor budov Krajského dětského domova pro děti do 3let, 	  RK 407/04/11
příspěvková organizace, v Neumannově ulici 1273/21 a 1317/23 v Aši, pro účely 
sociálních služeb
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 	  RK 408/04/11
p.p.č. 2250 v k. ú. Skalná
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky 	  RK 409/04/11
p.p.č. 1492/8 a č. 1492/9 v k. ú. Skalná a p.p.č. 700/7 a č. 700/8 v k. ú. 
Hrzín u Nového Kostela
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	  RK 410/04/11 	
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
	Záměr kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi	  RK 411/04/11	 
ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Rotava
	Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje 		  RK 412/04/11
s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Horní Slavkov 
a Bošířany
	Souhlas s pokácením dvou kusů smrků na pozemkové parcele č. 2178/2 		  RK 413/04/11
v k. ú. Cheb
	Smlouvy pro zajištění realizace přeložky plynovodu v souvislosti se stavbou 	  RK 414/04/11
Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Nemocnice v Chebu, Rekonstrukce 
pavilonu „B“ (pravá část)
	Smlouvy o zřízení věcného břemene pro plynovod vybudovaný v areálu 		  RK 415/04/11
Krajského úřadu Karlovarského kraje, k. ú. Dvory, ve prospěch společnosti 
RWE GasNet, s.r.o.
	Rozhodnutí o neupotřebitelném movitém majetku Karlovarského kraje		  RK 416/04/11
	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		  RK 417/04/11
příspěvkovým organizacím
	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		  RK 418/04/11
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
	Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská 	  RK 419/04/11
krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu“
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 	  RK 420/04/11
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje 		  RK 421/04/11
na rok 2011
Prominutí smluvní pokuty subjektům v oblasti sportu a volnočasových aktivit 	  RK 422/04/11
dětí a mládeže
Stipendijní řád střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace 	  RK 423/04/11
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
Poskytnutí příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje	  RK 424/04/11
	Vodohospodářské akce - žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR.	  RK 425/04/11
Zařazení do kategorií dle důležitosti a spolufinancování Karlovarským krajem.
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku Omezování šíření invazních 	  RK 426/04/11
rostlin v Karlovarském kraji - mapování
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
54a)	Uzavření dodatků smluv o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby 	  RK 427/04/11
v souvislosti se stavbou „Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu 
Jeroným v Čisté“
54b)	Revokace části usnesení č. RK 107/02/11 ze dne 7.2.2011 „Příprava 		  RK 428/04/11
zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Implementace SSL a integrace 
spisovny“
54c)	Revokace části usnesení č. RK 108/02/11 ze dne 7.2.2011 „Příprava 		  RK 429/04/11
zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Komunikační infrastruktura 
	Karlovarského kraje“










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


















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 15	Stanovisko Karlovarského kraje ke správnímu řízení ve věci zastavení drážní dopravy
na části regionální dráhy Loket předměstí – Krásný Jez 

bod č. 20	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Smlouva o spolupráci při rozvoji nových linek

Rozšíření programu o:

bod č. 54 a)	Uzavření dodatků smluv o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby v souvislosti se stavbou „Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté“

bod č. 54 b)	Revokace části usnesení č. RK 107/02/11 ze dne 7.2.2011 „Příprava zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku: Implementace SSL a integrace spisovny“

bod č. 54 c)	Revokace části usnesení č. RK 108/02/11 ze dne 7.2.2011 „Příprava zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku: Komunikační infrastruktura Karlovarského kraje“


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.4.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 376/04/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.4.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí dotace Krajskému sdružení hasičů, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 377/04/11

- schvaluje poskytnutí dotace organizační složce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajskému sdružení hasičů Karlovarského kraje, se sídlem Komenského 232, 356 01 Březová, vedeného 
pod IČ 75046245 ve výši 150.000,-- Kč na celoroční činnost sdružení

Termín kontroly: 5.12.2011

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


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 378/04/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 130/2011
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 103.336.726,52 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic, p.o., na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa, realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu.

Rozpočtovou změnu č. 131/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 122.500,-- Kč k zajištění výdajů na mzdy a zákonné odvody při realizaci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.), 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. 132/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 100.000,-- Kč pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary na 11. ročník soutěže a prezentace staveb Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 133/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 221.996,72 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 134/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí investiční účelové dotace ve výši 
39.000,-- Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve stejné výši. Dotace byla poskytnuta na základě předložené monitorovací zprávy a jedná se o následné proplacení vynaložených výdajů za rekonstrukci prostor SOŠ a SOU Nejdek, Závodu míru 144, Karlovy Vary pro potřeby poskytovatele sociálních služeb Farní charita Karlovy Vary v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012 (OP LZZ I.), schváleného k financování 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. 135/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 8.000,-- Kč. Jedná se o seminář na téma Nová náboženská hnutí – sekty, který pořádal Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 30.3.2011. V souvislosti s touto akcí byla uzavřena dohoda o provedení práce s lektorem doc. PhDr. Zdeňkem Vojtíškem Th.D.

Rozpočtovou změnu č. 136/2011
- přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční v rámci Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.000.000,-- Kč. Jedná se o nákup přístrojů na základě vypsaného výběrového řízení malého rozsahu s názvem zakázky „Obnova přístrojového vybavení toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství“ pro Nemocnici Sokolov.

Rozpočtovou změnu č. 137/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 39.655,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Karlovy Vary a Ostrov 
na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 1. pololetí školního roku 2010/2011.

Rozpočtovou změnu č. 138/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 v celkové částce ± 160.390,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v oboru automechanik, autoelektrikář a silniční doprava. 

Rozpočtovou změnu č. 139/2011
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2010 do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2011 v celkové výši 4.345.000,-- Kč 
na akce vyplývající ze zákona, smluv sjednaných v roce 2010 a akce schválené Radou Karlovarského kraje. Jednotlivé akce jsou uvedeny v důvodové zprávě. 

Rozpočtovou změnu č. 140/2011
- změna charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 3.942.094,50 Kč v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu vrácení přeplatků za odběry podzemních vod za rok 2010 jednotlivým subjektům na základě rozhodnutí celních úřadů

Rozpočtovou změnu č. 141/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 24.109.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011“ pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 143/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.034,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje v dubnu 2011 od Základní školy a mateřské školy Oloví, zřizované obcí Oloví, jako vratka za studijní volno pracovnice, která rozvázala pracovní poměr. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 144/2011
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 50.036.000,-- Kč. Jedná se o úpravu normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2011 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 29.997.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi 
a dobrovolným svazem obcí Karlovarského kraje v částce 20.039.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy 
a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy). 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 142/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.030.182,60 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 a mateřskou školu Aš, Okružní ul. ve výši 788.707,20 Kč a Základní školu a mateřskou školu Libá ve výši 241.475,40. 

Termín kontroly: 16.5.2011

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


4. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a použití investičního fondu příspěvkových organizací Sociální služby a Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Lubech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 379/04/11

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Sociální služby:
	 převod finančních prostředků ve výši 1.150.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního 

 použití investičního fondu ve výši 1.150.000,-- Kč na akce uvedené v důvodové zprávě

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech:
	 převod finančních prostředků ve výši 700.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního 

 použití investičního fondu ve výši 700.000,-- Kč na akce uvedené v důvodové zprávě

Zodpovídá: 	ředitel a ředitelka příspěvkových organizací Sociální služby a Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech


5. Prominutí pohledávky za povinným Alexandrem Paurem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 380/04/11

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 5.000,-- Kč za povinným Alexandrem Paurem, IČ 11205555, se sídlem Tenisová 848/3, 102 00 Praha - Hostivař

Termín kontroly: 6.6.2011

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


6. Prominutí pohledávky za povinnou MOLNAR STONES, s.r.o. (dříve RANGL STONES s.r.o.)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 381/04/11

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 4.500,-- Kč za povinnou MOLNAR STONES s.r.o. (dříve RANGL STONES s.r.o.), IČ 26346753, se sídlem Svobody 520/3, 350 02 Cheb

Termín kontroly: 6.6.2011

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


7. Globální grant OP VK, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (Příjemce: Integrovaná střední škola Cheb, ev. č. smlouvy: D 1298/2009)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 382/04/11

- schvaluje Dodatek č. 2, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji OP VK, uzavřená mezi Karlovarským krajem a Příjemcem grantu (Integrovaná střední škola Cheb), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji OP VK, uzavřená mezi Karlovarským krajem a Příjemcem grantu (Integrovaná střední škola Cheb), dle návrhu
Termín kontroly: 20.6.2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


8. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení 1. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 383/04/11

- schvaluje znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

- schvaluje zveřejnění 1. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

- ukládá odboru investic a grantových schémat, zajistit vyhlášení 1. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

– ukládá zapracování případných změn do znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 
Termín kontroly: 25.7.2011 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

9. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení 1. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 384/04/11

- schvaluje znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

- schvaluje zveřejnění 1. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

- ukládá odboru investic a grantových schémat, zajistit vyhlášení 1. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků 
ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“  

- ukládá zapracování případných změn do znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 

Termín kontroly: 25.7.2011 

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

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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 385/04/11

- schvaluje znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“

- schvaluje zveřejnění 1. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“

- ukládá odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 1. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji II“  

- ukládá zapracování případných změn do znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 

Termín kontroly: 25.7.2011 

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



11. Statut výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci výzev vyhlašovaných v období realizace druhých globálních grantů Prioritní osy 1, v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 386/04/11

- schvaluje Statut výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost (OP VK) na období realizace druhých globálních grantů Prioritní osy 1 
– Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 dle návrhu

- jmenuje členy a náhradní členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci výzev vyhlašovaných v období trvání druhých globálních grantů Prioritní osy 1, v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OP VK:

Zástupce sektoru

Řádný člen
Náhradní člen
Předseda
1.
PaedDr. Vratislav Emler, člen rady a Zastupitelstva KK 
Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmana
1. místopředseda
2.
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat
Ing. Irena Šteflová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
2. místopředseda
3.
Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy 
Dana Martincová, vedoucí oddělení organizační a správní
Zástupce Řídícího orgánu (MŠMT)
4.
Mgr. Eva Klímová, projektový manažer pro globální granty 
Ing. Hana Gablová
Zástupce regionálních orgánů
5.



6.




7.



8.

Ing. Jana Bělohoubková, vedoucí oddělení strategického plánování, odbor regionálního rozvoje

Ing. Bc. František Škaryd, vedoucí Odboru školství 
a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary

Mgr. Zbyněk Syrovátka, vedoucí Odboru školství, tělovýchovy 
a kultury Městského úřadu Cheb

Mgr. Světlana Sojková, vedoucí Odboru školství a kultury Městského úřadu Sokolov
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 






Mgr. Hana Janischová, předsedkyně komise školství, vzdělávání a demografie 
při MMKV



Zástupce regionálního školství
9.




10.
PaedDr. Vladimíra Štrynclová, ředitelka Střední odborné školy logistické a středního odborného učiliště Dalovice

Mgr. Jan Poula, ředitel základní školy Karlovy Vary, Poštovní 19
Mgr. Pavel Janus, ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov

Mgr. Monika Preňková, ředitelka Základní školy J. A. Komenského Karlovy Vary
Zástupce sociálních partnerů
11.

Milan Matějka, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Mgr. Jiří Holan, člen výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost
Zástupce nezávislých odborníků
12.



13.
Mgr. Helena Plitzová, ředitelka NIDV


Jana Belblová, zástupce Úřadu práce v Karlových Varech
Mgr. Alena Coubalová, vedoucí krajského pracoviště NIDV v Karlových Varech 


Termín kontroly: 7.11.2011 Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

12. Změna ve jmenování člena výběrové komise Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 2. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 387/04/11

- ruší část usnesení RK 993/10/10 ze dne 20.10.2010, kterým jmenuje členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 2. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 OP VK v části:

8. člen:	Mgr. Pavel Mráz (zástupce Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.) 

- jmenuje nového člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 2. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 OP VK:

8. člen: 	Ing. Jaroslava Výborná (zástupce Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.) 
	
Termín kontroly: 16.5.2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

13. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodání poradenských služeb a informačního systému pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 388/04/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dodání poradenských služeb a informačního systému pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci“. Jediná nabídka uchazeče NeXA, s.r.o., s nabídkovou cenou 3.336.000,-- Kč vč. DPH odpovídá stanoveným požadavkům.

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže NeXA, s.r.o., s nabídkovou cenou 3.336.000,-- Kč včetně DPH
Termín kontroly: 6.6.2011

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



14. Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Přístavba Jazykového a komunikačního centra Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 389/04/11

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

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

- schvaluje realizaci nového zadávacího řízení formou užšího řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Přístavba Jazykového 
a komunikačního centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

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

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara		- náhradník: Mgr. Josef Hazi
- člen: Ing. Mgr. Miroslava Bezchlebová	- náhradník: Helena Čejková
- člen: Ing. Věra Tomsová			- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Bc. Lubomír Modrovič			- náhradník: Ing. Radim Adamec

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

- ukládá RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, informovat uchazeče o zrušení zadávacího řízení a realizovat nové zadávací řízení

Termín kontroly: 20.6.2011 

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


15. Stanovisko Karlovarského kraje ke správnímu řízení ve věci zastavení drážní dopravy na části regionální dráhy Loket předměstí – Krásný Jez

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



16. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 390/04/11

- bere na vědomí „Souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2010“ dle návrhu  

- schvaluje zveřejnění „Souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2010“ na internetových stránkách Karlovarského kraje a na úřední desce kraje dle návrhu  

Termín kontroly: 20.6.2011

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


17. Finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2011 – schválení kritérií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 391/04/11

- schvaluje kritéria pro finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2011

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


18. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“, uzavření Dodatku č. 10 s dopravcem František Farář

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 392/04/11

- schvaluje 2. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“ dle návrhu 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem František Farář dle návrhu

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


19. Schválení dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 393/04/11

- schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010 dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Sokolov, ev. číslo smlouvy 053/2010 ze dne 9.3.2010

Termín kontroly: 6.6.2011

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


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

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


21. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Vyjádření k materiálu o stavu a budoucnosti letiště Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 394/04/11

- bere na vědomí předložené vyjádření vedení společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. k materiálu o stavu a budoucnosti letiště Karlovy Vary

Termín kontroly: 6.6.2011

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


22. Schválení Dohody o předčasném užívání části I. stavby Dopravního terminálu Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 395/04/11

- schvaluje Dohodu o předčasném užívání části I. stavby Dopravního terminálu Sokolov dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dohody o předčasném užívání části I. stavby Dopravního terminálu Sokolov

Termín kontroly: 20.6.2011

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


23. Stanovisko Karlovarského kraje k projektu „Technopark Klimentov“ a k aktivitám společnosti Klimentovská a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 396/04/11

- souhlasí s dalším postupem ve věci Klimentovská a.s., a to dle návrhu označeného jako VARIANTA A, s připomínkou uvedou v zápise
Termín kontroly: 6.6.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


24. Smlouva o dílo na zhotovení „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Chemnitz“ a „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Oberfranken“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 397/04/11

- schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje 
a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Chemnitz“ a „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Oberfranken“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o dílo na zhotovení „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Chemnitz“ a „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Oberfranken“

Termín kontroly: 20.6.2011

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


25. Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově. Jmenování nového ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově. Stanovení platu ředitele.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 398/04/11

- bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, pí Jaroslavy Víšové, dnem 30.4.2011

- jmenuje p. Daniela Lindenberga do funkce ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově s účinností od 1.5.2011

- stanovuje, v souladu s platnou právní legislativou, plat řediteli příspěvkové organizace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu, realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 6.6.2011

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





26. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 6. etapa – stavební úpravy 2. NP, 7. etapa - stavební úpravy 1. NP
- 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 399/04/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 6. etapa - stavební úpravy 2. NP, 7. etapa - stavební úpravy 1. NP

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Domov 
pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 6. etapa - stavební úpravy 2. NP, 7. etapa - stavební úpravy 1. NP

- ukládá odboru sociálních věcí a odboru investic a grantových schémat, zařadit akci pro l. nadzemní podlaží ve výši 6.335.829,85 Kč do jmenovitých akcí na rok 2012

- ukládá ekonomickému odboru zajistit dofinancování 6. etapy akce ve výši 281.000,-- Kč

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Olga Vokáčová		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Kateřina Mairingerová	- náhradník: Bc. Jana Pilařová
- člen: Mgr. Hana Marešová		- náhradník: Jana Schanilová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Miloslav Čermák 		- náhradník: Hana Hozmanová 
- člen: Mgr. Ellen Volavková	- náhradník: Ing. Radomil Gold              
- člen: Václav Černý		- náhradník: Ing. Václav Jakubík   
- člen: Olga Vokáčová  		- náhradník: Ing. Irena Šteflová 
- člen: Kateřina Mairingerová	- náhradník: Bc. Jana Pilařová
- člen: Mgr. Hana Marešová		- náhradník: Hana Chlebcová
- člen: Jana Schanilová		- náhradník: Lenka Mlezivová

Termín kontroly: 20.6.2011 

Zodpovídá: 	Mgr. Hana Marešová, ředitelka Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvkové organizace


27. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Sokolově“
- 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 400/04/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Sokolově“
 
- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku: „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Sokolově“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Sokolově“ 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Bc. Jana Pilařová		- náhradník: Kateřina Mairingerová
- člen: Ing. Petr Uhříček 		- náhradník: Ing. Karel Brandtl

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Uhříček		- náhradník: Ing. Jiří Strachoň
- člen: Bc. Jana Pilařová		- náhradník: Nikol Wýstrachová
- člen: Miloslav Čermák		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Josef Murčo			- náhradník: Ing. Jan Zborník 
- člen: Ing. Karel Jakobec		- náhradník: Milan Matějka

Termín kontroly: 5.9.2011

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


28. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním v okrese Karlovy Vary“
- 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 401/04/11

- schvaluje vyhlášení zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 21 odstavce 1 písm. a) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním v okrese Karlovy Vary“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním v okrese Karlovy Vary“ dle návrhu 

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

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

Termín kontroly: 5.9.2011

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


29. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-37/2011 na Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ 
reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00047

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 402/04/11

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-37/2011 v rámci OP LZZ na projekt Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00047

- prohlašuje, že jako orgán příjemce dotace byla rada seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-37/2011 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP LZZ 
na Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00047  

- souhlasí 
a) s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 
OPLZZ-ZS824-37/2011 v rámci OP LZZ na projekt Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00047
b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje 
o příjemci dotace a jeho projektu, v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu OP LZZ 

- ukládá 
a) odboru sociálních věcí a Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-37/2011 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP LZZ na Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00047
b) odboru sociálních věcí, informovat 2x ročně Radu Karlovarského kraje o průběžném plnění projektu „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 8.8.2011 

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

30. Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 403/04/11

- schvaluje Smlouvu o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

- schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., na řízení a administraci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., vedoucím projektu „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“   

Termín kontroly: 6.6.2011

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


31. Odměna ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, paní Jaroslavě Víšové v oblasti sociálních služeb za splnění mimořádného úkolu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 404/04/11

- schvaluje výši odměny ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, paní Jaroslavě Víšové, v oblasti sociálních služeb za splnění mimořádného pracovního úkolu v částce dle návrhu

Termín kontroly: 16.5.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


32. Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací – začleňování seniorů do společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 405/04/11

- schvaluje Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací – začleňování seniorů do společnosti

Termín kontroly: 11.7.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


33. Uzavření Dohody o společném postupu při ověřování a implementaci Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti pro období 2009 – 2011 a dalších aktivit souvisejících s reformou systému péče o ohrožené děti a rodiny, mezi Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR a Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 406/04/11

- schvaluje uzavření Dohody o společném postupu při ověřování a implementaci Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti pro období 2009 – 2011 a dalších aktivit souvisejících s reformou systému péče o ohrožené děti, mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 
a Karlovarským krajem

Termín kontroly: 3.10.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


34. Záměr využití prostor budov Krajského dětského domova pro děti do 3let, příspěvková organizace, v Neumannově ulici 1273/21 a 1317/23 v Aši, pro účely sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 407/04/11

- schvaluje záměr využití budov v Aši, Neumannově ulici 1273/21 a 1317/23, které užívá Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Aš, Vladivostocká 1386/9, 352 01, pro účely sociálních služeb

Termín kontroly: 25.7.2011

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

35. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 2250 
v k. ú. Skalná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 408/04/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.p.č. 2250 o výměře 5 m2  v k. ú. a obci Skalná, formou kupní smlouvy mezi panem Zbyňkem Ryšavým, bytem Višňová 457, 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 500,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku pana Zbyňka Ryšavého do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 3.10.2011
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


36. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 1492/8 
a č. 1492/9 v k. ú. Skalná a p.p.č. 700/7 a č. 700/8 v k. ú. Hrzín u Nového Kostela

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 409/04/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 1492/8 o výměře 1 m2 a č. 1492/9 o výměře 1 m2 v k. ú. a obci Skalná a pozemků p.p.č. 700/7 
o výměře 4 m2 a č. 700/8 o výměře 3 m2 v k. ú. Hrzín u Nového Kostela a obci Nový Kostel 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 1.360,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 3.10.2011

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


37. 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 410/04/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1412 v k. ú. Okrouhlá u Chebu, silnice č. III/21410 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 233-5/2011 ze dne 17.02.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel VN) 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 05.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1304/2 v k. ú. Tisová u Nejdku, silnice č. III/2208 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 253-5438/2009 
ze dne 23.09.2009 (umístění inženýrských sítí – vzdušné vedení NN) a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 516/06/09 ze dne 04.06.2009

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 956/4 v k. ú. Tatrovice, silnice č. III/20912 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 365-5941/2009 
ze dne 05.06.2009 (umístění inženýrských sítí – nadzemní vedení v 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 

- 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: 5.9.2011
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


38. Záměr kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi 
ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Rotava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 411/04/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje, 
(tj. část pozemku p.p.č. 1647, která byla oddělena geometrickým plánem č. 792-78/2009 z původního pozemku p.p.č. 1647 a označena jako její díl „e“ o výměře 72 m2 v k. ú. a obci Rotava) s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, (tj. části pozemku p.p.č. 1740/1, které byly odděleny stejným geometrickým plánem č. 792-78/2009 z původního pozemku p.p.č. 1740/1 a označeny jako její díl „a“ o výměře 308 m2 a díl „b“ o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Rotava) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988, (jako první směňující na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedenou nemovitost ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do 18.05.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 1647, která byla oddělena geometrickým plánem č. 792-78/2009 z původního pozemku p.p.č. 1647 a označena jako její díl „e“ o výměře 72 m2 v k. ú. a obci Rotava) s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, (tj. části pozemku p.p.č. 1740/1, které byly odděleny stejným geometrickým plánem č. 792-78/2009 z původního pozemku p.p.č. 1740/1 a označeny jako její díl „a“ o výměře 308 m2 a díl „b“ o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Rotava) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako druhý směňující na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988, (jako první směňující na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedenou nemovitost ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do 18.05.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku

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

Termín kontroly: 5.9.2011

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


39. Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi 
ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Horní Slavkov a Bošířany

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 412/04/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje, 
(tj. část pozemku p.p.č. 4438/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4438/2 a označena jako její díl „h“ o výměře 382 m2, část pozemku 
p.p.č. 4439, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4439 a označena jako její díl „b“ o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Horní Slavkov a část pozemku 
p.p.č. 1065, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 1065 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1089 o výměře 237 m2 v k. ú. Bošířany a obci Horní Slavkov) s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření 
pro Povodí Ohře, státní podnik (tj. část pozemku p.p.č. 4248/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1100-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4248/6 a označena jako její díl „a“ o výměře 
218 m2, část pozemku p.p.č. 4248/10, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4248/10 a označena jako její díl „g+i“ o výměře 218 m2, část pozemku 
p.p.č. 4248/8, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4248/8 a označena jako její díl „j“ o výměře 178 m2 a část pozemku p.p.č. 4248/10, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4248/10 a označena jako její díl „a+c“ o výměře 21 m2 v k. ú. a obci Horní Slavkov) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988, (jako první směňující na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti 
ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do 18.05.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 4438/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4438/2 a označena jako její díl „h“ o výměře 382 m2, část pozemku p.p.č. 4439, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4439 a označena jako její díl „b“ o výměře 8ﾠm28 m2 v k. ú. a obci Horní Slavkov a část pozemku p.p.č. 1065, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 1065 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1089 
o výměře 237 m2 v k. ú. Bošířany a obci Horní Slavkov) s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik (tj. část pozemku p.p.č. 4248/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1100-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4248/6 a označena jako její díl „a“ o výměře 218 m2, část pozemku p.p.č. 4248/10, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4248/10 a označena jako její díl „g+i“ o výměře 
218 m2, část pozemku p.p.č. 4248/8, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4248/8 a označena jako její díl „j“ o výměře 178 m2 a část pozemku 
p.p.č. 4248/10, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4248/10 a označena jako její díl „a+c“ o výměře 21 m2 v k. ú. a obci Horní Slavkov) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988, (jako první směňující 
na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce, tj. do 18.05.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku

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

Termín kontroly: 5.9.2011

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


40. Souhlas s pokácením dvou kusů smrků na pozemkové parcele č. 2178/2 v k. ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 413/04/11

- souhlasí s pokácením dvou kusů smrků na pozemkové parcele č. 2178/2, v k. ú. Cheb, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu možného pádu stromů na elektrické vedení a následnému poškození cizí 
věci

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

Termín kontroly: 21.11.2011

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


41. Smlouvy pro zajištění realizace přeložky plynovodu v souvislosti se stavbou Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 414/04/11

- schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ mezi Karlovarským krajem (jako stavebníkem) a RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567 
(jako vlastníkem plynárenského zařízení), v souvislosti s realizací navrhované stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“, přeložení plynovodu bude na náklady stavebníka

- schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy o odpojení plynárenského zařízení“ mezi Karlovarským krajem (jako příkazníkem) a RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567 (jako příkazcem), v souvislosti s provedením přeložky plynovodu vyvolané stavbou „Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“

- schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby“ mezi Karlovarským krajem (jako budoucím povinným) a GasNet, s.r.o., IČ 27295567 
(jako budoucím oprávněným), na základě které bude umístěn NTL plynovod na p.p.č. 2422/5, k. ú. Cheb, který je ve vlastnictví Karlovarského kraje, a to za jednorázovou úhradu 500,-- Kč včetně DPH

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje, uzavřít „Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“; „Příkazní smlouvu o odpojení plynárenského zařízení“ a „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby“

Termín kontroly: 16.5.2011

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


42. Smlouvy o zřízení věcného břemene pro plynovod vybudovaný v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, k. ú. Dvory, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 415/04/11

- souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemkovým parcelám v k. ú. Dvory, na kterých je umístěn STL plynovod, vybudovaný v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, a to za jednorázovou úhradu

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi:
	Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností RWE GasNet, s.r.o. (jako stranou oprávněnou) za dohodnutou částku s připočtením DPH tj. celkem 600,-- Kč
JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s., IČ 26323958 (jako stranou povinnou), společností RWE GasNet, s.r.o. (jako stranou oprávněnou) a Karlovarským krajem (jako investorem). Za cenu stanovenou znaleckým posudkem s připočtením DPH tj. celkem 15.600,-- Kč.

ČR - Krajský soud v Plzni, IČ 00215694 (jako stranou povinnou), společností RWE GasNet, s.r.o. (jako stranou oprávněnou) a Karlovarským krajem (jako investorem). Za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 35.000,-- Kč (není plátcem DPH).
ČR – Úřad práce České republliky, IČ 72496991 (jako stranou povinnou), společností RWE GasNet, s.r.o. (jako stranou oprávněnou) a Karlovarským krajem (jako investorem). Za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 68.325,-- Kč (není plátcem DPH).

Termín kontroly: 8.8.2011 

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


43. Rozhodnutí o neupotřebitelném movitém majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 416/04/11

- schvaluje v souladu s pravidly rady č. PR 03/2008, na návrh likvidační komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem, bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje
	osobní automobil – Škoda Fabia 1,4, RZ 1K0 9370 Střední průmyslové škole Loket 

osobní automobil – Škoda Octavia Ambiente 1,9 TDI, RZ 1K2 2603 Integrované střední škole Cheb

- schvaluje v souladu s pravidly Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2008, na návrh likvidační komise 
pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem, úplatný převod movitého majetku Karlovarského kraje, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje – osobní automobil Škoda Fabia 1,4, 
RZ 1K1 0894 obci Nový Kostel dle návrhu

- souhlasí v souladu s pravidly Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2008, na návrh likvidační komise 
pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem, s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku specifikovaného v návrhu a s jeho úplnou ekologickou likvidací

Termín kontroly: 6.6.2011

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


44. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 417/04/11

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku dle návrhu

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ naložit s havarovaným vozidlem Škoda Fabia Sedan, RZ 1K5 0855, který je ve správě příspěvkové organizace Integrované střední škola technické a ekonomické Sokolov dle návrhu 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Mgr. Jiřímu Hrubému, MUDr. Ivo Tukinskému, Ing. Pavlu Novákovi, Ing. Josefu Svobodovi, Mgr. Pavlu Janusovi, Ing. Pavlu Žemličkovi a PhDr. Miroslavu Liškovi, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku dle návrhu

Termín kontroly: 5.9.2011

Zodpovídají:	ředitelé příspěvkových organizací: Mgr. Jiří Hrubý, MUDr. Ivo Tukinski, 
Ing. Pavel Novák, Ing. Josef Svoboda, Mgr. Pavel Janus, Ing. Pavel Žemlička, 
PhDr. Miroslav Liška


45. Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 418/04/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na částech pozemků p.p.č. 16/3 o výměře 9 m2, p.p.č. 16/4 o výměře 17 m2, 
p.p.č. 16/2 o výměře 92 m2, p.p.č. 16/5 o výměře 84 m2, p.p.č. 203/1 o výměře 42 m2, p.p.č. 200/3 
o výměře 80 m2, p.p.č. 207/4 o výměře 45 m2, vše v k. ú. Chocovice a p.p.č. 88/12 o výměře 1 m2 
v k. ú. Jindřichov u Tršnic s tím, že stavba realizovaná na výše uvedených částech pozemků 
v k. ú. Chocovice a Jindřichov u Tršnic bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena 
a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě bude uzavřena kupní smlouva o převodu částí pozemků v k. ú. Chocovice a Jindřichov u Tršnic zastavěných stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu v místě a čase obvyklou

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o nájmu nemovitého majetku dle návrhu

Termín kontroly: 16.5.2011

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


46. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 419/04/11

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

- ukládá odboru investic a grantových schémat, připravit znalecký posudek na projektovou dokumentaci ve vztahu k provedení zakládání stavby, s cílem jednat s projektantem o náhradě škody za uvedené navýšení

Termín kontroly: 20.6.2011

Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarského krajské nemocnice a.s.


47. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní škola Sokolov, Rokycanova 258

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 420/04/11

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní škola Sokolov, Rokycanova 258, ve výši 10.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí žáků a pedagogů školy při finále 18. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR „Zlatý Ámos 2010/2011“ včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje včetně uzavření smlouvy 

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

Termín kontroly: 6.6.2011

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


48. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 421/04/11

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
pro žádosti, které nebyly doručeny na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanovém termínu pro podání žádostí (31. říjen roku, po kterém následuje rok realizace), a to v tom smyslu, že žádost bude přijata 
a hodnocena

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 294.000,-- Kč dle přílohy včetně uzavření smluv

- 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


49. Prominutí smluvní pokuty subjektům v oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 422/04/11

- schvaluje prominutí smluvní pokuty subjektům v oblasti sportu v celkové výši 31.000,-- Kč 
(dle přílohy č. 1) za nedodržení povinnosti dle článku IV. odst. 7 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, informovat v dané lhůtě odbor školství, mládeže a tělovýchovy o konání sportovní akce 

- schvaluje prominutí smluvní pokuty subjektům v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže v celkové výši 4.000,-- Kč (dle přílohy č. 2) za nedodržení povinnosti dle článku IV. odst. 7 smlouvy 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, informovat v dané lhůtě odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy o konání volnočasové akce 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, informovat jednotlivé subjekty 
o tomto usnesení rady kraje 

Termín kontroly: 5.9.2011

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


50. Stipendijní řád střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 423/04/11

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

- ukládá odboru ekonomickému, vyčlenit v rámci schváleného provozního příspěvku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na rok 2011 částku 130.000,-- Kč jako účelovou dotaci na financování prospěchových stipendií žáků 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení rady kraje 

Termín kontroly: 16.5.2011

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


51. Poskytnutí příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 424/04/11

- schvaluje poskytnutí částky 282.900,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na podporu včelařství 
dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly: 5.9.2011
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

52. Vodohospodářské akce - žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR. Zařazení 
do kategorií dle důležitosti a spolufinancování Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 425/04/11
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení vodohospodářských akcí do kategorií dle důležitosti a jejich spolufinancování krajem dle návrhu v důvodové zprávě
Termín kontroly: 5.9.2011
 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
	
53. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku Omezování šíření invazních rostlin v Karlovarském kraji - mapování
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 426/04/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Omezování šíření invazních rostlin v Karlovarském kraji - mapování“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Omezování šíření invazních rostlin v Karlovarském kraji - mapování“ dle návrhu

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Martin Chochel, DiS.		- náhradník: Ing. Jiří Raška
- člen: Ing. Irena Šteflová			- náhradník: Jiří Kvak 
- člen: Ing. Petr Uhříček		 	- náhradník: Ing. Iveta Grünerová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Martin Chochel, DiS.		- náhradník: Ing. Jiří Raška
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč			- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Mgr. Jaroslav Borka			- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Ing. Luboš Orálek			- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen: Mgr. Tomáš Hybner			- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda

Termín kontroly: 25.7.2011

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


54a) Uzavření dodatků smluv o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby v souvislosti 
se stavbou „Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 427/04/11

- souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby 
č. 1/2011 ze dne 18.02.2011, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem Zámecká 1, 356 00 Sokolov, IČ 72053801 
(jako  oprávněným“) a společností UFARMA, spol. s r.o., se sídlem Zvonečková 200, 362 19 Jenišov, 
IČ 26049589 (jako „povinným“), zastoupenou Mgr. Martinem Hanzlem, jednatelem
- souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby 
č. 2/2011 ze dne 18.02.2011, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem Zámecká 1, 356 00 Sokolov, IČ 72053801 
(jako „oprávněným“) a společností TFARMA, spol. s r.o., se sídlem Zvonečková 200, 362 19 Jenišov, 
IČ 26049586 (jako „povinným“), zastoupenou Mgr. Martinem Hanzlem, jednatelem

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

Termín kontroly: 16.5.2011

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 


54b) Revokace části usnesení č. RK 107/02/11 ze dne 7.2.2011 „Příprava zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku: Implementace SSL a integrace spisovny“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 428/04/11

- mění část usnesení č. RK 107/02/11 ze dne 7.2.2011

Původní znění: 

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

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

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

Nové znění: 	

- 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

Zbývající část usnesení RK 107/02/11 ze dne 7.2.2011 se nemění.       

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí oddělení rozvoje ICT kraje
54c) Revokace části usnesení č. RK 108/02/11 ze dne 7.2.2011 „Příprava zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku: Komunikační infrastruktura Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 429/04/11

- mění část usnesení č. RK 108/02/11 ze dne 7.2.2011

Původní znění: 

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

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

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

Nové znění: 	

- 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

Zbývající část usnesení RK 108/02/11 ze dne 7.2.2011 se nemění.       

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


