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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 17. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 2. května 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:03 do 10:18 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Správková, Ing. Tomsová
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, uvolněný člen zastupitelstva, 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 2.5.2011		  RK 430/05/11
	Rozpočtové změny								  RK 431/05/11	
	Dodatečné finanční příspěvky cizím subjektům na rok 2011 z rozpočtu		  RK 432/05/11 

Karlovarského kraje 
4.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 433/05/11
příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ 
v Hazlově
5.	Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Střední odborná 	  RK 434/05/11
	škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
6.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního  		  RK 435/05/11
	příspěvkové organizace Dětský domov Aš
7.	Prominutí pohledávky za povinným Jiřím Flekalem				  RK 436/05/11
8.	Prominutí pohledávky za povinnou CENTROGLOB MOST, s.r.o.		  RK 437/05/11
9.	Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace	  RK 438/05/11  
	pro stavbu: ,,Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“
10.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		  RK 439/05/11
	„ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo 
	zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“
11.	Parní vlak k příležitosti historického výročí uplynutí 950 let od první písemné	  RK 440/05/11
  	zmínky o městě Chebu
12.	Žádost Města Kraslice o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení 	  RK 441/05/11
	vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Kraslice – kanalizace Zelená 
	Hora, Tisová“, v silničních pozemcích Karlovarského kraje
13.	Informace o návrhu plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		  RK 442/05/11
	v Karlovarském kraji na rok 2011
14.	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rozšíření APN 	  RK 443/05/11
	na LKKV – 1. etapa“
15.	Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2010	  RK 444/05/11 
16.	Příspěvek Středisku pro ranou péči Plzeň, o.p.s., Středisko Karlovy Vary		  RK 445/05/11
17.	Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 	  RK 446/05/11
v Hazlově, příspěvková organizace
18.	Projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné   RK 447/05/11	
a kvalitní z pohledu uživatele“ – řešení smluvní pokuty
19.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním   RK 448/05/11	
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
20.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje	  RK 449/05/11
– části pozemků p.p.č. 1134/2 a p.p.č. 1141/2 v k. ú. Horní Blatná
21.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 450/05/11
do majetku města Toužim a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města 
Toužim do majetku Karlovarského kraje
22.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 451/05/11
do majetku města Chodov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města 
Chodov do majetku Karlovarského kraje
23.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 	  RK 452/05/11
do majetku města Sokolov a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku města 
Sokolov do majetku Karlovarského kraje
24.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 	  RK 453/05/11
702/1, vše v k. ú. Krásno nad Teplou
25.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		  RK 454/05/11
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
26.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1212/1, k. ú. Dřenice u Chebu 	  RK 455/05/11
ve prospěch společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
27.	Prezentace a workshop Karlovarského kraje ve Sverdlovské oblasti		  RK 456/05/11
28.	Přijetí finančního příspěvku z dotačního titulu z programu MK ČR 		  RK 457/05/11
„Podpora pro památky UNESCO“ na realizaci akce Mezinárodní 
konzultační kulatý stůl vyzvaných odborníků k porovnání architektonických 
a urbanistických hodnot měst Západočeského lázeňského trojúhelníku 
a významných lázeňských měst v Evropě, Karlovy Vary 19. - 21.5.2011
29.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 458/05/11
nemocnice a.s.: schválení odměny generálnímu řediteli
30.	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi 		  RK 459/05/11
Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
31.	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup 		  RK 460/05/11
kombajnu o výkonu cca 500 Hp, šířka lišty 9 m“
32.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		  RK 461/05/11 
„Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji 
– inventarizační průzkumy a plány péče pro 21 EVL“
33.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		  RK 462/05/11
„Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském 
kraji – geodetické práce pro 21 EVL“
34a)	Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Přístavba Jazykového a komunikačního 	  RK 463/05/11
centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“







34b)	Nominování zástupců Karlovarského kraje na Valnou hromadu Zájmového 	  RK 464/05/11
sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
34c)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		  RK 465/05/11
„DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy a modernizace“




 










          Ing. Petr Navrátil, 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:

Rozšíření programu o:

bod č. 34 a)	Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Přístavba Jazykového a komunikačního centra 
– Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“

bod č. 34 b)	Nominování zástupců Karlovarského kraje na Valnou hromadu Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

bod č. 34 c)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy a modernizace“



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.5.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 430/05/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.5.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 431/05/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 145/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.) za období 01 – 03/2011 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 1.324,51 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu, 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. 146/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů za období 01 – 03/2011 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce
176.432,94 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu „Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“, a to:

	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK			                    622,99 Kč
Zvláštní účet zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1	               81.306,45 Kč

	Zvláštní účet rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2                         33.275,26 Kč
	Zvláštní účet další vzdělávání pracovníků škol	 OP VK 1.3                      30.889,28 Kč
	Zvláštní účet podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK OP VK 3.2         29.551,61 Kč
	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK, II. etapa                                       787,35 Kč
            Celkem                                                                                               176.432,94 Kč

Rozpočtovou změnu č. 147/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012 (OP LZZ I.) za období 01 – 03/2011 
do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 101.648,07 Kč 
na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu 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. 148/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.) za období 
01 – 03/2011 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 
9.546,16 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu, 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. 149/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje za období 01 – 03/2011 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.928,45 Kč. Projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 150/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků za období 01 – 03/2011 do rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.790,77 Kč. Projekt je realizován 
a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 151/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách za období 01 – 03/2011 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 4.245,09 Kč. Projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 152/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů za období 01 – 03/2011 do rozpočtu Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 3.425,39 Kč k zajištění financování projektů realizovaných v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost
Zvláštní účet projektu Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje         396,64 Kč		

	                    
	Zvláštní účet projektu Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje     

                                                                                                                           2.255,66 Kč                
	Zvláštní účet projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity 
a transparentnosti v Karlovarském kraji                                                     773,09 Kč        


Rozpočtovou změnu č. 153/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru bezpečnosti a krizového řízení ve výši ± 150.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako dar pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na dobrovolnou činnost a pořádání krajských soutěží.

Rozpočtovou změnu č. 154/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 500.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace, na základě Rozhodnutí o změně z investičních prostředků na prostředky neinvestiční, 
z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, určené na financování realizace individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v KK, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu konečného uživatele (OP LZZ II.) 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. 155/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 10.000.000,-- Kč z titulu přijetí investičního účelového příspěvku od Města Ostrov. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu neuznatelných výdajů spojených s realizací projektu Střední průmyslové školy Ostrov Centrum technického vzdělávání, uvolněného na základě uzavřené smlouvy ev. č. 478/2009. Projekt je realizován a financován v rámci ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 
1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Rozpočtovou změnu č. 156/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 52.334,-- 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 období 
září - prosinec 2010.

Rozpočtovou změnu č. 157/2011
- zapojení finančních prostředků  do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 111.600,-- Kč. Jedná se o finanční prostředky získané jako účastnický poplatek od spoluvystavovatelů na veletrzích v Brně a Praze. Finanční prostředky budou použity na prezentaci Karlovarského kraje ve Sverdlovské oblasti v souvislosti se zahájením přímého leteckého spojení mezi Karlovými Vary a Jekatěrinburgem.

Rozpočtovou změnu č. 158/2011
- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši ± 50.000,-- Kč 
pro Galerii umění Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, na zhotovení sborníku, který se bude vydávat při příležitosti výročí 50 let Letohrádku Ostrov

Rozpočtovou změnu č. 159/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 22.450,99 Kč (944,43 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Solární škola – regionální výukové středisko OZE, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 160/2011
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru sociálních věcí ve výši ± 5.085,-- Kč. Jedná se o nevyčerpané prostředky určené na úhradu nájemného dvou bytů na základě smluv s Městem Sokolov v rámci Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osy 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 – podpora sociální integrace asociálních služeb, kde výstupem projektu je přechod osob z ústavní péče 
do chráněného bydlení.

Rozpočtovou změnu č. 161/2011			
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 835.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2011“, z toho částka 496.000,-- Kč pro domy dětí a mládeže zřizované obcemi Karlovarského kraje a částka 339.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dům dětí a mládeže Karlovy Vary (rozpis na jednotlivé subjekty je součástí důvodové zprávy).

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 162/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 435.115,80 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 příspěvkovou organizaci zřizovanou Městem Lázně Kynžvart Základní školu a mateřskou školu Lázně Kynžvart. 

Termín kontroly: 6.6.2011

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


3. Dodatečné finanční příspěvky cizím subjektům na rok 2011 z rozpočtu Karlovarského kraje  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 432/05/11

- schvaluje neinvestiční příspěvky dle přílohy

- souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a organizacemi dle návrhu

- schvaluje finanční příspěvek pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v celkové výši 2.000.000,-- Kč, z toho 1.200.000,-- Kč jako investiční na nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení 
a 800.000,-- Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících se zásahy na komunikacích II. a III. třídy

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro město Chodov v celkové výši 50.000,-- Kč na akci „15. setkání hornických měst a obcí ČR“

- souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a městem Chodov
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
Termín kontroly: 8.8.2011
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického 


4. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 433/05/11

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 231.997,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově

Zodpovídá: Jaroslava Víšová, ředitelka příspěvkové organizace


5. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 434/05/11

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu v celkové výši 290.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice na opravu římsy 
na budově školy
 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimíra Štrynclová, ředitelka příspěvkové organizace 


6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Dětský domov Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 435/05/11

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 130.163,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Dětský domov Aš na opravu havarijního stavu prasklé kanalizace v objektu Na Vrchu 26
Zodpovídá: Mgr. Anna Židův, ředitelka příspěvkové organizace


7. Prominutí pohledávky za povinným Jiřím Flekalem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 436/05/11

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 3.000,-- Kč za povinným Jiřím Flekalem, 
IČ 63843692, se sídlem Říční 125, 285 22 Zruč nad Sázavou

Termín kontroly: 6.6.2011

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


8. Prominutí pohledávky za povinnou CENTROGLOB MOST, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 437/05/11

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 2.000,-- Kč za povinnou CENTROGLOB MOST, s.r.o., IČ 46710345, se sídlem Česká 842, 434 01 Most

Termín kontroly: 6.6.2011

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


9. Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
pro stavbu: ,,Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 438/05/11

- schvaluje dodatek č. 7 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace 
na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

- schvaluje uzavření dodatku č. 7 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“
Termín kontroly: 6.6.2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


10. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 
– realizace stavby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 439/05/11

- schvaluje vyloučení uchazeče CGM Czech a.s. Říčany, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky ,,ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Sdružení BAU-STAV a.s. Karlovy Vary, THERMIA-BAU a.s., s nabídkovou cenou 64.149.860,-- Kč bez DPH s rezervou 10%. Za předpokladu, že tato rezerva nebude čerpána.
Termín kontroly: 6.6.2011

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

11. Parní vlak k příležitosti historického výročí uplynutí 950 let od první písemné zmínky o městě   
Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 440/05/11

- schvaluje spoluúčast Karlovarského kraje na oslavách historického výročí uplynutí 950 let od první písemné zmínky o městě Chebu vypravením zvláštního parního vlaku z Karlových Varů do Chebu dne 21.5.2011

- schvaluje spolupořadatelství Karlovarského kraje na vypravení zvláštního parního vlaku z Karlových Varů do Chebu dne 21.5.2011 ve spolupráci s Českými drahami, a.s. a finanční podíl Karlovarského kraje na zajištění parního vlaku ve výši 150 tis. Kč vč. DPH

- pověřuje vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, Mgr. Vladimíra Malého, objednáním zvláštního parního vlaku z Karlových Varů do Chebu dne 21.5.2011 u Českých drah, a.s., v celkové výši 150 tis. Kč vč. DPH

- ukládá vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišové, zajistit financování zvláštního parního vlaku ve výši 150 tis. Kč vč. DPH z rozpočtu kraje
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
	

12. Žádost Města Kraslice o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Kraslice – kanalizace Zelená Hora, Tisová“, v silničních pozemcích Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 441/05/11

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Kraslice – kanalizace Zelená Hora, Tisová“, na polovinu z původně stanovené částky

Termín kontroly: 5.9.2011

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

13. Informace o návrhu plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji 
na rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 442/05/11

- bere na vědomí informaci o návrhu plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji pro rok 2011
Termín kontroly: 20.6.2011
Zodpovídá:  Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.  



14. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rozšíření APN na LKKV 
– 1. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 443/05/11

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Rozšíření APN na LKKV – 1. etapa“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídky firmy Skanska a.s, Líbalova  1/2348, 149 00 Praha 4 s nabídkovou cenou 22.202.734,-- Kč bez DPH
Termín kontroly: 6.6.2011

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


15. Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 444/05/11

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., Ing. Václavu Černému, ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 11.7.2011 
Zodpovídá:	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


16. Příspěvek Středisku pro ranou péči Plzeň, o.p.s., Středisko Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 445/05/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku Středisku pro ranou péči Plzeň, o.p.s., na zajištění sociální služby rané péče v Karlovarském kraji ve výši 154.500,-- Kč  

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
Termín kontroly: 11.7.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


17. Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 446/05/11

- souhlasí s Transformačním plánem Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Transformační plán Domova pro osoby se 
zdravotním postižením „PATA“, příspěvková organizace
Termín kontroly: 3.10.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


18. Projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní 
z pohledu uživatele“ – řešení smluvní pokuty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 447/05/11

- schvaluje zapojení financování z fondu budoucnosti do rozpočtu OSV na realizaci individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele“ ve výši 311.975,-- Kč

- ukládá ekonomickému odboru zapojit financování z fondu budoucnosti do rozpočtu OSV na realizaci individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, 
které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ ve výši 311.975,-- Kč
Termín kontroly: 20.6.2011
	
	Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


19. 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 448/05/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 646/2 v k. ú. Františkovy Lázně a k silničnímu pozemku p.p.č. 470 v k. ú. Krapice, silnice č. III/21323 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1225-166-209/2010 ze dne 12.07.2010 (umístění inženýrských sítí – umístění vzdušného vedení VN), 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.č. 343/1 v k. ú. Sokolov, silnice č. II/181 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 2877-6411/2010 ze dne 15.12.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel NN, VN), 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 silničním pozemkům p.p.č. 3088/2 a p.p.č. 3083/4 v k. ú. Krásno nad Teplou, silnice č. III/2091 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 470-59/2010 ze dne 30.07.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 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


20. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1134/2 a p.p.č. 1141/2 v k. ú. Horní Blatná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 449/05/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 1134/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 440-112/2010 z původního pozemku p.p.č. 1134/2 a označeny jako díl „a“ o výměře 5 m2 a díl „c“ o výměře 149 m2 a části, které byly označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1134/4 o výměře 208 m2, p.p.č. 1134/5 o výměře 197 m2, p.p.č. 1134/6 o výměře 205 m2, p.p.č. 1134/7 o výměře 140 m2, p.p.č. 1134/8 o výměře 30ﾠm230 m2, p.p.č. 1134/9 o výměře 5 m2, 
p.p.č. 1134/10 o výměře 2 m2 a části pozemku p.p.č. 1141/2, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1141/2 a označeny jako díl „b“ o výměře 279ﾠm2279 m2 a díl „d“ o výměře 241 m2 a část, která byla označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1141/6 o výměře 46 m2, díly „a“ + „b“ jsou označeny novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1141/4 o celkové výměře 
284 m2 a díly „c“ + „d“ jsou označeny novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1141/5 o celkové výměře 390 m2, vše v k. ú. a obci Horní Blatná, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Horní Blatná, se sídlem Nám. Sv. Vavřince 1, PSČ 362 37 Horní Blatná, IČ 00480002, zastoupeným panem Robertem Petro, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 01.06.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Horní Blatná

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1134/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 440-112/2010 z původního pozemku p.p.č. 1134/2 a označeny jako díl „a“ o výměře 5 m2 a díl „c“ o výměře 149 m2 a části, 
které byly označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1134/4 o výměře 208 m2, p.p.č. 
1134/5 o výměře 197 m2, p.p.č. 1134/6 o výměře 205 m2, p.p.č. 1134/7 o výměře 140 m2, p.p.č. 1134/8 
o výměře 30ﾠm230 m2, p.p.č. 1134/9 o výměře 5 m2, p.p.č. 1134/10 o výměře 2 m2 a části pozemku p.p.č. 1141/2, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1141/2 a označeny jako díl „b“ o výměře 279ﾠm2279 m2 a díl „d“ o výměře 241 m2 a část, která byla označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1141/6 o výměře 46 m2, díly „a“ + „b“ jsou označeny novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1141/4 o celkové výměře 284 m2 a díly „c“ + „d“ jsou označeny novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1141/5 o celkové výměře 390 m2, vše v k. ú. a obci Horní Blatná, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Horní Blatná, se sídlem Nám. Sv. Vavřince 1, PSČ 362 37 Horní Blatná, IČ 00480002, zastoupeným panem Robertem Petro, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 01.06.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Horní Blatná

- 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


21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Toužim do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 450/05/11
 
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 565/1 o výměře 2634 m2 
v k. ú. Smilov u Štědré a obci Toužim a část pozemku p.p.č. 1896, která byla oddělena geometrickým plánem č. 119-200/2010 z původního pozemku p.p.č. 1896 a označena novým parcelním číslem 
jako pozemek p.p.č. 1896/2 o výměře 72 m2 v k. ú. Komárov u Štědré a obci Toužim formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, IČ 00255076, zastoupeným starostou města Alexandrem Žákem 
(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 01.06.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Toužim
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku p.p.č. 565/1 o výměře 2634 m2 v k. ú. Smilov u Štědré a obci Toužim a části pozemku p.p.č. 1896, která byla oddělena geometrickým plánem č. 119-200/2010 z původního pozemku p.p.č. 1896 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1896/2 o výměře 72 m2 v k. ú. Komárov u Štědré a obci Toužim formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, IČ 00255076, zastoupeným starostou města Alexandrem Žákem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 01.06.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Toužim

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1 o výměře 120 m2, p.p.č. 565/2 o výměře 499 m2 a p.p.č. 600/4 o výměře 503 m2, vše v k. ú. Smilov u Štědré a obci Toužim formou darovací smlouvy, mezi městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, IČ 00255076, zastoupeným starostou města Alexandrem Žákem (jako dárce 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Toužim do majetku Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 3.10.2011

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


22. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Chodov do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 451/05/11
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 1666/9 o výměře 1164ﾠm21164 m2, 
p.č. 1666/10 o výměře 183ﾠm2183 m2, p.č. 1666/11 o výměře 277ﾠm2277 m2, p.č. 1965/5 o výměře 272ﾠm2272 m2, p.č. 1965/6 o výměře 199ﾠm2199 m2, p.č. 1965/7 o výměře 20ﾠm220 m2, p.č. 1965/8 o výměře 41ﾠm241 m2, p.č. 1965/12 o výměře 187ﾠm2187 m2, p.č. 1965/13 o výměře 366ﾠm2366 m2, p.č. 1965/15 o výměře 56ﾠm256 m2, p.č. 1965/16 o výměře 509ﾠm2509 m2, 
p.č. 1965/17 o výměře 329ﾠm2329 m2, p.č. 1965/18 o výměře 63ﾠm263 m2 a p.č. 1965/21 o výměře 36ﾠm236 m2, vše v k. ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 01.06.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Chodov
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků 
p.č. 1666/9 o výměře 1164ﾠm21164 m2, p.č. 1666/10 o výměře 183ﾠm2183 m2, p.č. 1666/11 o výměře 277ﾠm2277 m2, 
p.č. 1965/5 o výměře 272ﾠm2272 m2, p.č. 1965/6 o výměře 199ﾠm2199 m2, p.č. 1965/7 o výměře 20ﾠm220 m2, p.č. 1965/8 
o výměře 41ﾠm241 m2, p.č. 1965/12 o výměře 187ﾠm2187 m2, p.č. 1965/13 o výměře 366ﾠm2366 m2, p.č. 1965/15 o výměře 56ﾠm256 m2, p.č. 1965/16 o výměře 509ﾠm2509 m2, p.č. 1965/17 o výměře 329ﾠm2329 m2, p.č. 1965/18 o výměře 63ﾠm263 m2 
a p.č. 1965/21 o výměře 36ﾠm236 m2, vše v k. ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný 
na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 01.06.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Chodov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 
p.č. 1664 o výměře 286ﾠm2286 m2, p.č. 1780/7 o výměře 3 m2, p.č. 1965/9 o výměře 13ﾠm213 m2, p.č. 1965/10 
o výměře 85ﾠm285 m2 a p.č. 1965/20 o výměře 93 m2, vše v k. ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy, mezi městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Chodov do majetku Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 3.10.2011

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


23. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 452/05/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.č. 434, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2890-615/2011 z původního pozemku p.č. 434 a označena jako díl „b“ 
o výměře 296 m2, v k. ú. Sokolov, formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední živnostenskou školou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 20  Sokolov, IČ 00259586 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 01.06.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.č. 434, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2890-615/2011 z původního pozemku p.č. 434 a označena jako díl „b“ o výměře 296 m2, v k. ú. Sokolov, formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední živnostenskou školou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov, 
IČ 00259586 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 01.06.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 433/28, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2890-615/2011 z původního pozemku p.č. 433/28 a označena jako díl „a“ o výměře 283 m2, v k. ú. Sokolov, formou darovací smlouvy, mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov, IČ 00259586 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Střední živnostenskou školou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední živnostenské školy Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 3.10.2011

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka Střední živnostenské školy Sokolov, příspěvkové organizace


24. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 702/1, vše 
v k. ú. Krásno nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 453/05/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 702/1 o výměře 45365 m2, 
v k. ú. Krásno nad Teplou

Termín kontroly: 5.9.2011
Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 454/05/11

- 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. 248/1 o výměře 862 m2 v k. ú. Jindřichov u Tršnic, 
p.p.č. 268/1 o výměře 146 m2 v k. ú. Hradiště u Chebu, p.p.č. 2614/3 o výměře 9 m2 a p.p.č. 2614/12 
o výměře 128 m2, vše v k. ú. Cheb, s tím, že stavba realizovaná na výše uvedených částech pozemků 
v k. ú. Jindřichov u Tršnic, Hradiště u Chebu a Cheb 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. Jindřichov u Tršnic, Hradiště u Chebu a Cheb zastavěných stavbou cyklostezky, 
do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu schválenou ve schvalovacím řízení

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění nájemní smlouvy o pronájmu pozemku pod stavbou cyklostezky dle návrhu

Termín kontroly: 20.6.2011

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


26. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1212/1, k. ú. Dřenice u Chebu ve prospěch společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 455/05/11

- souhlasí se zřízením věcného břemene k p.p.č. 1212/1, k. ú. Dřenice u Chebu, na které je umístěna zemní telefonní přípojka, ve prospěch společnosti Telefonica O2 Czech Republik, a.s., IČ 60193336, a to za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem s připočtením DPH

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

Termín kontroly: 17.10.2011 

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


27. Prezentace a workshop Karlovarského kraje ve Sverdlovské oblasti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 456/05/11

- souhlasí s realizací prezentace a workshopu Karlovarského kraje ve Sverdlovské oblasti   

- pověřuje vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizací této akce
Termín kontroly: 20.6.2011 

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






28. Přijetí finančního příspěvku z dotačního titulu z programu MK ČR „Podpora pro památky UNESCO“ na realizaci akce Mezinárodní konzultační kulatý stůl vyzvaných odborníků k porovnání architektonických a urbanistických hodnot měst Západočeského lázeňského trojúhelníku a významných lázeňských měst v Evropě, Karlovy Vary 19. - 21.5.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 457/05/11

- schvaluje přijetí finančního příspěvku z dotačního titulu z programu MK ČR „Podpora pro památky UNESCO“ na realizaci akce Mezinárodní konzultační kulatý stůl vyzvaných odborníků k porovnání architektonických a urbanistických hodnot měst Západočeského lázeňského trojúhelníku a významných lázeňských měst v Evropě, Karlovy Vary 19. - 21.5.2011, pořádané Karlovarským krajem
Termín kontroly: 20.6.2011
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


29. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: schválení odměny generálnímu řediteli

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 458/05/11

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- schvaluje na návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. a v souladu s kritérii 
a podmínkami stanovení odměny pro generálního ředitele KKN a.s. (schválenými radou kraje dne 
1.4.2010 usnesením č. RK 351/04/10), vyplacení doplatku roční odměny za rok 2010 generálnímu  řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. JUDr. Zdeňkovi Horákovi, MBA, který činí 50% roční odměny
Termín kontroly: 6.6.2011
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
	         	 

30. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 459/05/11

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem výše uvedeného dodatku

Termín kontroly: 6.6.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


31. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup kombajnu o výkonu 
cca 500 Hp, šířka lišty 9 m“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 460/05/11

- schvaluje výsledek otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Nákup kombajnu o výkonu cca 500 Hp, šířka lišty 
9 m“ vyhlášeného příspěvkovou organizací Školní statek Cheb. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče KLAS – BOHEMIA a.s., Třemošenská 105, Zruč – Senec, s nabídkovou cenou 259.518,-- EUR bez DPH, s prodlouženou zárukou 4 roky.

- pověřuje Ing. Leoše Horčičku, ředitele příspěvkové organizace Školní statek Cheb, podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 11.7.2011 

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace 


32. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Implementace a péče 
o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – inventarizační průzkumy a plány péče 
pro 21 EVL“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 461/05/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – inventarizační průzkumy a plány péče pro 21 EVL“. 
Jako nejvýhodnější byly vyhodnoceny nabídky uchazeče MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou 11.064.000,-- Kč vč. DPH

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou 
11.064.000,-- Kč vč. DPH
  
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou 
11.064.000,-- Kč vč. DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 11.7.2011

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


33. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Implementace a péče 
o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – geodetické práce pro 21 EVL“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 462/05/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – geodetické práce pro 21 EVL“. Jako nejvýhodnější byly vyhodnoceny nabídky uchazeče Sdružení GEO – 5, s.r.o., FOLTÁNEK s.r.o., Kers s.r.o., Na Dolinách 1149/35, 140 00 Praha 4, s nabídkovou cenou 2.855.334,-- Kč vč. DPH

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Sdružení 
GEO – 5, s.r.o., FOLTÁNEK s.r.o., Kers s.r.o., Na Dolinách 1149/35, 140 00 Praha 4, s nabídkovou cenou 2.855.334,-- Kč vč. DPH
  
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Sdružení GEO – 5, s.r.o., FOLTÁNEK s.r.o., Kers s.r.o., Na Dolinách 1149/35, 140 00 Praha 4, s nabídkovou cenou 2.855.334,-- Kč vč. DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 11.7.2011

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


34a) Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Přístavba Jazykového a komunikačního centra 
– Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 463/05/11

- mění část svého usnesení č. RK 389/04/11, kterým schválila 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“ v tom smyslu, že ho doplňuje o uvedení důvodu, kterým je ta skutečnost, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, 
aby v zadávacím řízení pokračoval, přičemž těmito důvody je obdržení nepřijatelných nabídek, 
protože předpokládaná cena byla neúměrně překročena a tudíž zadavatel veřejné zakázky nemá dostatek finančních prostředků na realizaci této akce

- schvaluje kvalifikační požadavky pro uchazeče o účast v užším řízení na veřejnou zakázku „Přístavba Jazykového a komunikačního centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

- schvaluje omezení počtu zájemců pro účast v užším řízení na veřejnou zakázku „Přístavba Jazykového a komunikačního centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“ 
na maximální počet 7

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

- jmenuje složení komise pro posouzení a hodnocení kvalifikace a výběr zájemců:
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný	- náhradník: Václav Černý
- 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
	 - člen: Ing. Václav Jakubík			- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč

- ukládá RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, realizovat zadávací řízení dle usnesení 

Termín kontroly: 11.7.2011 

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


34b) Nominování zástupců Karlovarského kraje na Valnou hromadu Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 464/05/11

- schvaluje účast svých zástupců na Valné hromadě Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary, dne 9.5.2011 

- schvaluje svoje zástupce k účasti na Valné hromadě Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary v tomto složení: PaedDr. Josef Novotný, Mgr. Martin Havel, Mgr. Jaroslav Borka, Ing. Eva Valjentová

- ukládá zvoleným zástupcům Karlovarského kraje zúčastnit se Valné hromady Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

Termín kontroly: 6.6.2011

Zodpovídá: Ing. Lukáš Siřínek, ředitel zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary


34c) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „DOZP SOKOLÍK 
– stavební úpravy a modernizace“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 465/05/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy 
a modernizace“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocená nabídka uchazeče ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o, 357 03 Svatava, s nabídkovou cenou 36.372.730,-- Kč včetně rezervy a DPH

- pověřuje Lenku Guzaničovou, ředitelku Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 
v Sokolově, příspěvková organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení 
- ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o, 357 03 Svatava, s nabídkovou cenou 36.372.730,-- Kč včetně rezervy a DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín plnění: 25.7.2011

Zodpovídá: Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“
                    v Sokolově, příspěvková organizace



