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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 18. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 16. května 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:01 do 13:18 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. Divišová, Mgr. Šperglová, Ing. Uhříček, Bc. Lokajíček, Mgr. Novotný, 
Bc. Očenášek
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, 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 16.5.2011		  RK 466/05/11
	Smlouva o vzájemné spolupráci uzavřená mezi Karlovarským krajem 		  RK 467/05/11
a Okresními mysliveckými spolky Karlovarského kraje

Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace a příspěvku kraje 		  RK 468/05/11
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 
pro rok 2011
Zásady k předcházení kontrolním zjištěním, která mají negativní dopad 		  RK 469/05/11
do oblasti hospodaření s veřejnými prostředky
	Rozpočtové změny								  RK 470/05/11
Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 		  RK 471/05/11
od 1.1.2011 do 31.3.2011
Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2010					  RK 472/05/11
Uzavření smlouvy s J&T bankou na zhodnocování dočasně volných 		  RK 473/05/11
finančních prostředků
	Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci 			  RK 474/05/11
Střední odborné učiliště Toužim
	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a použití 	  RK 475/05/11
investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov
Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace 		  RK 476/05/11
Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 477/05/11
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace 
Dětský domov Horní Slavkov
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 478/05/11
oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
	Schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 	  RK 479/05/11
a vítězem soutěže na veřejnou zakázku: „ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní 
středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 
– realizace stavby“
	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „ISŠTE Sokolov 	  RK 480/05/11
– zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zateplení ISŠ Cheb“	  RK 481/05/11 
Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Obchodní akademie 		  RK 482/05/11
Karlovy Vary – Oprava střechy včetně krovu a fasády, Bezručova 17, 
360 01 Karlovy Vary“
Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Přístavba Jazykového a komunikačního 	  bez usnesení
centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7 – výběr generálního dodavatele stavby“ 
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			  RK 483/05/11
na spolufinancování nezpůsobilých výdajů realizační fáze projektu „Centrum 
technického vzdělávání (CTV) Ostrov“ č. CZ.109/1.3.00/10.00163 v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Moderní 	  RK 484/05/11
střední školy - moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ 
příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Dopravní 	  RK 485/05/11
terminál Cheb“ 
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace a způsob omezení 
počtu zájemců
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Stanovisko Karlovarského kraje k zastavení veřejné drážní dopravy		  RK 486/05/11
	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemních smluv		  RK 487/05/11

Zajištění financování projektu: „Rozšíření odbavovací plochy na letišti 		  RK 488/05/11
Karlovy Vary – 1. etapa“ – smlouva o úvěru a smlouva o ručení
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka zkapalněného plynu 	  RK 489/05/11
do zásobníků pro plynové kotelny na LKKV“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Projekt: „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“ 		  RK 490/05/11
(zrušení části usnesení)

Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2014				  RK 491/05/11
	Závěrečná zpráva vnější evaluace
	průběžná evaluace v roce 2011

	Program obnovy venkova – změna v realizované akci				  RK 492/05/11
	Zpráva o průběžném plnění individuálního projektu Karlovarského kraje 		  RK 493/05/11
„Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele“

Projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského 	  RK 494/05/11
kraje“ – schválení Žádosti o podstatnou změnu v projektu „Udržitelnost 
dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ 
reg. č. CZ. 1.04./3.1.00/05.00047
S T I O B s.r.o., IČ 61169820, pohledávka ze smluvní pokuty, návrh 		  RK 495/05/11
na podání žaloby
Schválení zástupkyně ředitelky Domova pro osoby se zdravotním 		  RK 496/05/11
postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace
Realizace projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním 	  RK 497/05/11
na území Karlovarského kraje
Plán práce na období 2011 - 2012 ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních 	  RK 498/05/11
služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013
Rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského programu prevence 		  RK 499/05/11
kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011 – II. kolo
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	  RK 500/05/11 	
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	  RK 501/05/11 	
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2
	Zrušení části usnesení č. RK 187/02/11 ze dne 18., 21. a 22.02.2011 - Zřízení 	  RK 502/05/11
věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky 	  RK 503/05/11
p.p.č. 595/2 a p.p.č. 595/3 v k. ú. Pstruží u Merklína
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 	  RK 504/05/11
p.č. 525/82 v k. ú. Dvory
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	  RK 505/05/11
v k. ú. Háje u Chebu
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků 	  RK 506/05/11
p.p.č. 340/1, p.p.č. 340/9 a p.p.č. 340/17 v k. ú. Háje u Chebu
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku 	  RK 507/05/11
p.p.č. 469/1 v k. ú. Háje u Chebu
	Úplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku 		  RK 508/05/11
pana Marvana a záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku 
Karlovarského kraje do majetku pana Marvana
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků 	  RK 509/05/11
p.p.č. 1237/10 a p.p.č. 1815/1 v k. ú. Hroznětín
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	  RK 510/05/11
v k. ú. Hroznětín
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku 	  RK 511/05/11
pana Pecháčka a záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku 
Karlovarského kraje do majetku pana Pecháčka
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku	  RK 512/05/11 
st.p.č. 55/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	  RK 513/05/11
p.č. 191/2 a p.č. 200/4 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova 	  RK 514/05/11
bez čp/če na pozemku st.p.č. 255, vč. pozemku st.p.č. 255, vše v k. ú. Boží Dar
Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		  RK 515/05/11
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
Záměr úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje 		  RK 516/05/11
v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním 
postižením „PATA“
	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku 	  RK 517/05/11
společnosti VIA CAPRI s.r.o. a úplatné nabytí nemovitostí v majetku společnosti 
VIA CAPRI s.r.o., do majetku Karlovarského kraje
	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		  RK 518/05/11
„Zpracování obsahové náplně v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní 
dědictví jako šance pro region“
	Doplnění dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 		  RK 519/05/11
Karlovarského kraje – Muzeum Karlovy Vary a Muzeum Sokolov
Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti	  RK 520/05/11 
cestovního ruchu
	Schválení výběrového řízení na zakázku „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní,	  RK 521/05/11 
obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, 
říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků“ 
	Udělení souhlasu společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. s realizací rekonstrukce 	  staženo
pavilonu „G“ nemocnice Sokolov
	Nabytí majetku Karlovarským krajem						  RK 522/05/11
Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna 		  RK 523/05/11
dlouhodobě nemocných
Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský 	  RK 524/05/11
domov pro děti do 3 let
Záměna přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu	  RK 525/05/11
Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s – nemocnice Karlovy Vary, 		  RK 526/05/11
přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaný 
v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, 
oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
schválení zařazení do Akčního plánu Programu rozvoje kraje
	schválení podání žádosti + žadatele o finanční podporu
schválení celkových výdajů projektu
schválení předfinancování projektu
schválení spolufinancování projektu
schválení smlouvy na financování přípravné fáze projektu
Poskytnutí příspěvků subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského	  RK 527/05/11 	
kraje pro rok 2011
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 528/05/11
nemocnice a.s.: „Smlouva o dílo na zabezpečení komplexního servisu prádla“
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 529/05/11
nemocnice a.s: „Kupní smlouvy na dodávku kardiostimulátorů“
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 530/05/11
nemocnice a.s.: „Dodávka diagnostických reagencií pro imunoanalýzu“
Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Karlovarským krajem 		  RK 531/05/11
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., č. M 062/2006 
Změna složení Rady pro rozvoj lidský zdrojů Karlovarského kraje a jejího statutu	  RK 532/05/11
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Chodov	  RK 533/05/11
Poskytnutí osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Základní 		  RK 534/05/11
umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary
Odstoupení od smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje	  RK 535/05/11
Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové 	  RK 536/05/11
organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
Finanční zajištění uspořádání sbírky porcelánu a knihovního fondu a změna 	  RK 537/05/11
zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary
Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí 		  RK 538/05/11
a mládeže na rok 2011
Příspěvky subjektům v oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže 	  RK 539/05/11
z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011
Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	  RK 540/05/11
Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského 	  RK 541/05/11
kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany 
životního prostředí
	Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského 	  RK 542/05/11
kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 
Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského 	  RK 543/05/11
kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na realizaci 
drobných vodohospodářských ekologických akcí
Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2011		  RK 544/05/11
Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 	  RK 545/05/11
ekvivalentních obyvatel – úprava pravidel pro spolufinancování akcí 
Karlovarským krajem
Schválení výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu 		  RK 546/05/11
Karlovarského kraje na protipovodňová opatření a poskytnutí příspěvku 
Obci Královské Poříčí
Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního 		  RK 547/05/11
prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí 
v roce 2011
Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního 		  RK 548/05/11
prostředí a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
(EVVO) v roce 2011
Změna č. 24 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci 	  RK 549/05/11
Pomezí nad Ohří
87a)	Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 		  RK 550/05/11
Karlovarského kraje a Akční plán k realizaci Koncepce EVVO Karlovarského 
kraje
87b)	Schválení užití znaku Karlovarského kraje magazínu KAM po Česku, o.s.		  RK 551/05/11
87c)	Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace 		  RK 552/05/11
Pedagogicko-psychologická poradna Cheb
87d)	Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci: „Přístavba Jazykového a komunikačního 	  staženo
centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7“
87e)	Zpřístupnění podkladových materiálů pro jednání Rady Karlovarského kraje 	  staženo
po jejich projednání Radou Karlovarského kraje zastupitelům Karlovarského 
kraje a to elektronickou komunikací
87f)	Opatření realizovaná v souvislosti se vznikem nového oddělení rozvoje ICT kraje	  RK 553/05/11
87g)	Schválení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Publicita“			  RK 554/05/11
- schválení vyloučení uchazečů
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
87h)	Navýšení výdajů projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského 	  staženo
kraje, připravovaného k realizaci a financování v rámci Integrovaného operačního 
programu Prioritní osa - 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast 
podpory - 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Schválení změny žádosti Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu 
na „Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“ 
vč. navrhovaných podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“
Schválení úpravy rozpočtu žádosti o dotaci se započtenými nezpůsobilými výdaji 
projektu hrazenými z rozpočtu kraje ve výši 3.948.000,-- Kč
Schválení nové výše předfinancování projektu v hodnotě 162.748.000,-- Kč 
a spolufinancování projektu ve výši maximálně 15% z celkových způsobilých 
výdajů projektu
87i)	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			  RK 555/05/11
HC Energii Karlovy Vary s.r.o.
87j)	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			  RK 556/05/11
Českému olympijskému výboru
87k)	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov	  RK 557/05/11
87l)	Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje			  RK 558/05/11

87m)	Rozhodnutí o námitkách veřejné zakázky „Vozidlový odbavovací systém Karty	  RK 559/05/11 
Karlovarského kraje“











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






































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 58	Udělení souhlasu společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. s realizací rekonstrukce pavilonu „G“ nemocnice Sokolov

bod č. 87 d)	Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci: „Přístavba Jazykového a komunikačního centra 
– Gymnázium Cheb, Nerudova 7“

bod č. 87 e)	Zpřístupnění podkladových materiálů pro jednání Rady Karlovarského kraje po jejich projednání Radou Karlovarského kraje zastupitelům Karlovarského kraje 
a to elektronickou komunikací

bod č. 87 h)	Navýšení výdajů projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje, připravovaného k realizaci a financování v rámci Integrovaného operačního programu Prioritní osa - 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory - 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Schválení změny žádosti Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“ 
vč. navrhovaných podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“
Schválení úpravy rozpočtu žádosti o dotaci se započtenými nezpůsobilými výdaji projektu hrazenými z rozpočtu kraje ve výši 3.948.000,-- Kč
Schválení nové výše předfinancování projektu v hodnotě 162.748.000,-- Kč 
a spolufinancování projektu ve výši maximálně 15% z celkových způsobilých výdajů projektu

Rozšíření programu o:

bod č. 87 a)	Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje a Akční plán k realizaci Koncepce EVVO Karlovarského kraje

bod č. 87 b)	Schválení užití znaku Karlovarského kraje magazínu KAM po Česku, o.s.

bod č. 87 c)	Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace 
Pedagogicko-psychologická poradna Cheb

bod č. 87 d)	Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci: „Přístavba Jazykového a komunikačního centra 
– Gymnázium Cheb, Nerudova 7“

bod č. 87 e)	Zpřístupnění podkladových materiálů pro jednání Rady Karlovarského kraje po jejich projednání Radou Karlovarského kraje zastupitelům Karlovarského kraje 
a to elektronickou komunikací

bod č. 87 f)	Opatření realizovaná v souvislosti se vznikem nového oddělení rozvoje ICT kraje

bod č. 87 g)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Publicita“
- schválení vyloučení uchazečů
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

bod č. 87 i)	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje HC Energii Karlovy Vary s.r.o.

bod č. 87 j)	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému olympijskému výboru

bod č. 87 k)	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

bod č. 87 l)	Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

bod č. 87 m)	Rozhodnutí o námitkách veřejné zakázky „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.5.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 466/05/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.5.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Smlouva o vzájemné spolupráci uzavřená mezi Karlovarským krajem a Okresními mysliveckými spolky Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 467/05/11

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci uzavřené mezi Karlovarským krajem 
a Okresními mysliveckými spolky Karlovarského kraje dle návrhu a pověřuje hejtmana jejím podpisem

Termín kontroly: 11.7.2011 
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


3. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace a příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 468/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace a příspěvku kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje dle přiložených rozpisů 
Termín kontroly: 8.8.2011 

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


4. Zásady k předcházení kontrolním zjištěním, která mají negativní dopad do oblasti hospodaření s veřejnými prostředky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 469/05/11

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací stanovit zásady pro oblast hotovostních operací ve svých vnitřních předpisech dle přílohy č. 1 a provést kontrolu jejich implementace do praxe v termínu 
do 16.06.2011. Následně v termínu do 31.12.2011 provést kontrolu jejich dodržování.

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací stanovit zásady pro oblast matrik a poskytování slev 
dle přílohy č. 2 a provést kontrolu jejich implementace do praxe v termínu do 16.06.2011. Následně v termínu do 31.12.2011 provést kontrolu jejich dodržování.

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací stanovit zásady pro oblast pohledávek ve svých vnitřních předpisech dle přílohy č. 3 a provést kontrolu jejich implementace do praxe v termínu do 16.06.2011. Následně v termínu do 31.12.2011 provést kontrolu jejich dodržování.

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací stanovit zásady pro oblast pracovněprávní ve svých vnitřních předpisech dle přílohy č. 4 a provést kontrolu jejich implementace do praxe v termínu 
do 16.06.2011. Následně v termínu do 31.12.2011 provést kontrolu jejich dodržování.

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací zasílat účetní data na automat Krajského úřadu Karlovarského kraje dle přílohy č. 5. Následně v termínu do 31.12.2011 provést kontrolu dodržování úkolu.

- ukládá odboru ekonomickému stanovit zásady pro oblast oprávněnosti čerpání veřejných prostředků dle přílohy č. 6 a doplnit metodiku účtování ve smyslu účtování složených zápisů dle přílohy č. 7

- ukládá odboru investic a grantových schémat upřesnit zásady pro oblast veřejných zakázek dle přílohy č. 8

- ukládá odboru sociálních věcí stanovit zásady pro sociální oblast dle přílohy č. 9

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství, odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu, odboru regionálního rozvoje, odboru sociálních věcí, odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy a odboru zdravotnictví provést kontrolu implementace zásad k předcházení kontrolním zjištěním, která mají negativní dopad do oblasti hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací, jejichž je Karlovarský kraj zřizovatelem, resp. dle jednotlivých zřizovatelských působností

- ukládá příspěvkovým organizacím povinnost řídit se zásadami ve smyslu příloh č. 1 – 5

Termín kontroly: 3.10.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického                    
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


5. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 470/05/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 163/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 178.800,-- Kč z důvodu úhrady nákladů za zpracování odborného odhadu změny intenzity zatížení rychlostní silnice R6 tranzitní dopravou přes území Karlovarského kraje   

Rozpočtovou změnu č. 164/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.950.971,87 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování individuálního projektu Karlovarského kraje Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách, financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality 
ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 165/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 281.000,-- Kč pro realizaci stavebních úprav 
2. nadzemní podlaží – 6. etapu pro Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu 

Rozpočtovou změnu č. 166/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 119.180,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření

Rozpočtovou změnu č. 167/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru ekonomického do Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 123.000,-- Kč z důvodu úhrady nákladů na zajištění 
a organizaci farmářských trhů Karlovarského kraje 

Rozpočtovou změnu č. 168/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii výtvarného umění v Chebu, určenou na realizaci projektu „Workshop GRAFFITI BOOM vol. 02“ z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č. 169/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 2.000.000,-- Kč pro Český volejbalový svaz 
na Mistrovství Evropy ve volejbale mužů, konané v termínu 10. - 15.9.2011, pro skupinu v Karlových Varech

Rozpočtovou změnu č. 170/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 560.000,-- Kč pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY na 46. ročník Mezinárodního filmového festivalu

Rozpočtovou změnu č. 171/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 115.582,32 Kč z titulu přijetí finančních prostředků od města Františkovy Lázně, které byly převedeny na účet kraje, jako odvod za porušení rozpočtové kázně při poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací 
a zón. Tyto finanční prostředky budou následně odvedeny do státního rozpočtu prostřednictvím Finančního úřadu v Karlových Varech.

Rozpočtovou změnu č. 172/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 50.000,-- Kč na úhradu zpracování projektové dokumentace na opravu břidličné části střechy objektu Císařských Lázní v Karlových Varech

Rozpočtovou změnu č. 173/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 201.398,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Aš na pokrytí nákladů 
za žáky navštěvující mateřskou a základní školu mimo obec trvalého pobytu za rok 2010.

Rozpočtovou změnu č. 174/2011
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 290.000,-- Kč z rezervy ekonomického odboru do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvek příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední odborné škole logistické a střednímu odbornému učilišti Dalovice na odstranění havarijní situace vzniklé promáčením zdí budovy školy vlivem sněhu na střeše a poškozených říms.

Rozpočtovou změnu č. 175/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 v celkové částce ± 173.169,60 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zemědělskou školu Dalovice na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v rámci předmětu Motorová vozidla, skupina B. 

Rozpočtovou změnu č. 176/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 6.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Prvnímu českému gymnáziu v Karlových Varech 
na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací projektu „Vzájemné soužití Němců, Čechů a Židů v Karlovarském kraji v 19. - 21. století“, kde hlavním cílem je nabídnout pedagogům výukové materiály s regionální tématikou. 

Rozpočtovou změnu č. 177/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 15.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci zřizované městem Kraslice Základní uměleckou školu Kraslice 
na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí a reprezentací Karlovarského kraje na 5. ročníku celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“. 



Rozpočtovou změnu č. 178/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 850.000,-- Kč pro Nemocnici Sokolov na vybavení zubní ordinace v systému lékařské služby první pomoci v Nemocnici Sokolov

Rozpočtovou změnu č. 179/2011
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 311.975,-- Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k úhradě pohledávky za firmu STIOB s.r.o., Alšova 1743, Sokolov. Jedná se o neuhrazenou smluvní pokutu, předání díla s prodlením, v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo 
ev. č. VZ 100/2010, realizace dílčích aktivit, chráněného bydlení, projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele, financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Rozpočtovou změnu č. 180/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 6.875.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ z investičních 
na neinvestiční.

Rozpočtovou změnu č. 181/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 290.000,-- Kč pro Obec Staré Sedlo na dokončení komunikace ul. Krátká

Rozpočtovou změnu č. 182/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 44.040,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského Kraje Základní uměleckou školu Antonína Dvořáka Karlovy Vary k posílení prostředků na zajištění proplacení dovolené za rok 2010 nevyčerpané paní Dagmar Laubovou, kdy byla ve výkonu funkce na Magistrátu Města Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 183/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 61.387,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje v květnu 2011 od organizací zřizovaných Městem Mariánské Lázně, a to Mateřské školy Mariánské Lázně, Skalníkova 518 ve výši 10.223,-- Kč 
a Mateřské školy Mariánské Lázně, Křižíkova 555, ve výši 51.164,-- Kč. Jedná se o neoprávněně čerpané prostředky v důsledku chybného platového zařazení asistentky pedagoga. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 184/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.230.763,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k  zajištění rozvojového programu ve vzdělávání „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2011“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary v částce 700.111,-- Kč a dále pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje ve výši 2.530.652,-- Kč (seznam uveden v příloze důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 185/2011
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 1.000.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Cheb, které budou poskytnuty formou návratné finanční výpomoci k předfinancování pěti projektů realizovaných v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 186/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 484.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky pro město Sokolov ve výši 200.000,-- Kč, město Teplá ve výši 48.000,-- Kč, město Kynšperk nad Ohří 56.000,-- Kč a město Aš částku 180.000,-- Kč 
na „Krajský program prevence kriminality a program hl. m. Prahy“

Rozpočtovou změnu č. 187/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 70.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, určené pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje První české gymnázium v Karlových Varech, na financování projektu s názvem „Němci, Češi a Židé v Karlovarském kraji v 19. - 21. století“ v rámci programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2011, č.j. 32520/2010-27

Rozpočtovou změnu č. 188/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.288.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na rozvojový program „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání – č.j. 1968/2011-26 na rok 2011“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary, Vančurova 83/2, v částce 14.000,-- Kč, soukromé školy v kraji v částce 18.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 2.256.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 189/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 90.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutého příspěvku Obci Ovesné Kladruby v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ z neinvestičního na investiční.

Rozpočtovou změnu č. 190/2011
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Oddělení rozvoje ICT kraje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 52.143.200,-- Kč učené 
na přípravu a realizaci projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě
- přesun rozpočtových prostředků do Oddělení rozvoje ICT kraje v celkové výši ± 1.680.000,-- Kč, 
a to z Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.008.000,-- Kč 
a z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 672.000,-- Kč 
na Posouzení vhodnosti outsourcingu ICT

Termín kontroly: 20.6.2011

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


6. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2011 do 31.3.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 471/05/11

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1 - 3/2011

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


7. Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 472/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2010, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 takto:

	Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 5, sl. 8)				5.404.296.571,79 Kč

Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 11, sl. 5)				5.727.083.190,37 Kč
Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 12, sl. 5)				- 322.786.618,58 Kč
	Finanční vypořádání se státním rozpočtem (tab. č. 6, řádek 20)		         285.913,07 Kč

	Finanční prostředky k použití (tab. č. 1, řádek 15)			  686.288.706,17 Kč

		z toho: 
	Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 16)				  662.765.211,60 Kč

Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 109)				    23.523.494,57 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 662.765.211,60 Kč v souladu s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 17 až 108

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení volných finančních prostředků ve výši 23.523.494,57 Kč dle tabulky č. 1a s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Uzavření smlouvy s J&T bankou na zhodnocování dočasně volných finančních prostředků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 473/05/11

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a J&T bankou o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

- pověřuje Mgr. Martina Havla, náměstka hejtmana, podpisem této smlouvy 

- pověřuje vedoucí ekonomického odboru realizací alokace dočasně volných finančních prostředků Karlovarského kraje na tento účet

- ukládá náměstkovi hejtmana Mgr. Havlovi, v případě poklesu úrokové sazby o 0,5%  p.a. (viz článek 1.1 uzavřené smlouvy), předložit tuto informaci radě kraje neprodleně k projednání
Termín kontroly: 3.10.2011
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 474/05/11

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu v celkové výši 200.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Toužim

Zodpovídá: Ing. Richard Nykodym, ředitel příspěvkové organizace 


10. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 475/05/11

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslovou školu Ostrov
		převod finančních prostředků ve výši 1.660.000,-- Kč z rezervního fondu do investičního
		použití investičního fondu ve výši 3.400.000,-- Kč na akci „Rekonstrukce a oprava tělocvičny 
a spojovacího koridoru Centra technického vzdělávání Ostrov“

 
Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace 


11. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 476/05/11

- schvaluje změnu účelu použití investičních prostředků ve výši 600.000,-- Kč příspěvkové organizace Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu ze schválené investiční akce „Nákup automobilu Tranzit“ na investiční akci „Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, 6. etapa – stavební úpravy 2. NP“ 

Zodpovídá: Mgr. Hana Marešová, ředitelka příspěvkové organizace


12. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 477/05/11

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 1.400.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 1.400.000,-- Kč příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov na nákup bytových jednotek č.p. 645/2 a 645/3 v budově č.p. 645 v katastrálním úřadě a obci Horní Slavkov

Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel příspěvkové organizace


13. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 478/05/11

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 3.2 - „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty z 2. kola výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle návrhu
Termín kontroly: 8.8.2011 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


14. Schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
na veřejnou zakázku: „ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 479/05/11

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Sdružení 
BAU-STAV a.s., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, THERMIA - BAU a.s., Česká 1, Karlovy Vary - Tašovice s nabídkovou cenou 64.149.860,-- Kč bez DPH s rezervou 10%. Za předpokladu, že tato rezerva nebude čerpána.

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Sdružení BAU-STAV a.s., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, THERMIA - BAU a.s., Česká 1, Karlovy Vary – Tašovice s nabídkovou cenou 64.149.860,-- Kč bez DPH s rezervou 10%, 
za předpokladu, že tato rezerva nebude čerpána, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
	                                                                                                                                                 Termín kontroly: 20.6.2011

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


15. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „ISŠTE Sokolov – zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 480/05/11

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „ISŠTE Sokolov 
– zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově“, vyhlášeného příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče RENSTAV – stavební společnost s.r.o., s nabídkovou cenou 8.387.356,46 Kč včetně DPH a rezervy.
- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov, podpisem smlouvy o dílo po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 11.7.2011 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace 


16. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zateplení ISŠ Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 481/05/11

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zateplení ISŠ Cheb“, vyhlášeného příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče Petr Žehra - Kolegium, s nabídkovou cenou 7.550.388,-- Kč včetně DPH a rezervy.

- pověřuje PhDr. Bc. Miroslava Lišku, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, podpisem smlouvy o dílo po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

Termín kontroly: 11.7.2011 

Zodpovídá: PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace 


17. Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Obchodní akademie Karlovy Vary – Oprava střechy včetně krovu a fasády, Bezručova 17, 360 01 Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 482/05/11

- schvaluje výsledek otevřeného řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Obchodní akademie Karlovy Vary – Oprava střechy včetně krovu a fasády, Bezručova 17, 360 01 Karlovy Vary“, vyhlášeného příspěvkovou organizací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary. Jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla podána nabídka uchazeče RENSTAV – stavební společnost s.r.o., s nabídkovou cenou 18.989.967,19 Kč včetně DPH a rezervy.

- pověřuje Ing. Hanu Motyčkovou, ředitelku příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, podpisem smlouvy o dílo po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

Termín kontroly: 11.7.2011 

Zodpovídá: Ing. Hana Motyčková, ředitelka příspěvkové organizace 


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

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení. 
19. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování nezpůsobilých výdajů realizační fáze projektu „Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“ 
č. CZ.109/1.3.00/10.00163 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 483/05/11

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Ostrov na spolufinancování nezpůsobilých výdajů realizační fáze projektu „Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“ č. Z.109/1.3.00/10.00163 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad ve výši 43.000.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy 

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

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, připravit materiál na jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 11.7.2011 

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace 


20. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Moderní střední školy 
- moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 484/05/11

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Moderní střední školy - moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí tuto informaci 

- ukládá Mgr. Haně Jandíkové, ředitelce příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 11.7.2011
Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace 


21. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“ 
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace a způsob omezení počtu zájemců
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 485/05/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou užšího řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek – přílohy č. 5 Příručky pro žadatele Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013 
na veřejnou zakázku „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“

- schvaluje požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“ a způsob omezení počtu zájemců dle návrhu

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Tomáš Brtek 			- náhradník: Josef Vaněk
- člen: Ing. Irena Šteflová			- náhradník: Jiří Kvak 
- člen: Ing. Karel Farář	 		- náhradník: Ing. Josef Vacek

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Navrátil 			- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 	- náhradník: Ing. Josef Malý 
- člen: Ing. Radomil Gold 			- náhradník: Ing. Jan Zborník 
- člen: Josef Murčo 				- náhradník: Ing. Václav Živný 
- člen: Ing. Tomáš Brtek 			- náhradník: Josef Vaněk 
- člen: Ing. Karel Farář	 		- náhradník: Ing. Josef Vacek

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


22. Stanovisko Karlovarského kraje k zastavení veřejné drážní dopravy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 486/05/11

- schvaluje text stanoviska Karlovarského kraje k správnímu řízení ve věci zastavení drážní dopravy 
na celostátní dráze v úseku Aš – Aš státní hranice a na regionální dráze v úseku Loket předměstí 
– Krásný Jez dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem a odesláním stanoviska Drážnímu úřadu, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vinohrady, k správnímu řízení ve věci zastavení drážní dopravy na celostátní dráze 
v úseku Aš – Aš státní hranice a na regionální dráze v úseku Loket předměstí – Krásný Jez, dle návrhu

Termín kontroly: 25.7.2011

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


23. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 487/05/11

- souhlasí s uzavřením podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodními společnostmi Minimo s.r.o. a Bohemia-lázně a.s., dle návrhu
Termín kontroly: 11.7.2011
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
		

24. Zajištění financování projektu: „Rozšíření odbavovací plochy na letišti Karlovy Vary 
– 1. etapa“ – smlouva o úvěru a smlouva o ručení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 488/05/11

- schvaluje, jako jediný společník v působnosti valné hromady, uzavření smlouvy o střednědobém úvěru mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1, 
na profinancování nákladů projektu „Rozšíření odbavovací plochy na letišti Karlovy Vary – 1. etapa“ 
ve výši max. 30 000 tis. Kč bez DPH s pohyblivou úrokovou sazbou na bázi 1 měsíční PRIBOR + 0,45% p.a. 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o ručení mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1, k zajištění veškerých budoucích pohledávek s příslušenstvím, vyplývajících ze smlouvy o úvěru poskytnutého Letišti Karlovy Vary s.r.o. na zajištění financování projektu „Rozšíření odbavovací plochy letiště Karlovy Vary – 1. etapa“

Termín kontroly: 11.7.2011

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


25. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka zkapalněného plynu do zásobníků 
pro plynové kotelny na LKKV“
- 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 489/05/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou podlimitního otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dodávka zkapalněného plynu do zásobníků 
pro plynové kotelny na letišti Karlovy Vary“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka zkapalněného plynu do zásobníků pro plynové kotelny na letišti Karlovy Vary“

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

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

Termín kontroly: 11.7.2011

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


26. Projekt: „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“ (zrušení části usnesení)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 490/05/11

- ruší část usnesení ze dne 3.1.2011, č. RK 06/01/11 ve znění:

- schvaluje vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“ v celkové výši 5.832 Euro, tj. 15% celkových uznatelných nákladů projektu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“ v celkové výši 5.832 Euro, tj. 15% celkových uznatelných nákladů projektu

- schvaluje vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100% celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 38.880 Euro

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100% celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 38.880 Euro

- schvaluje nové usnesení ve znění: 

- schvaluje vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“ v celkové výši 4.498,80 Euro, tj. 15% celkových uznatelných nákladů projektu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“ v celkové výši 4.498,80 Euro, tj. 15% celkových uznatelných nákladů projektu

- schvaluje vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100% celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 29.992 Euro

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100% celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 29.992 Euro

Termín kontroly: 8.8.2011

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





27. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2014
Závěrečná zpráva vnější evaluace
	průběžná evaluace v roce 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 491/05/11

- souhlasí se Závěrečnou zprávou vnější evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje a návrhem průběžné evaluace v roce 2011

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- ukládá odboru regionálního rozvoje, zapracovat do nové přípravy Programu rozvoje Karlovarského kraje závěry zjištěné v Závěrečné zprávě vnější evaluace

Termín kontroly: 25.7.2011

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


28. Program obnovy venkova – změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 492/05/11

- souhlasí se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek mikroregionu MAS 21, o.p.s. v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 113/2011

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: 8.8.2011 

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


29. Zpráva o průběžném plnění individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 493/05/11

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“
ke dni 30.4.2011

Termín kontroly: 19.9.2011

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


30. Projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ 
– schválení Žádosti o podstatnou změnu v projektu „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ reg. č. CZ. 1.04./3.1.00/05.00047

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 494/05/11

- schvaluje Žádost o podstatnou změnu v projektu „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ č. OPLZZ-ZS824-37/2011

- pověřuje hejtmana podpisem Potvrzení o přijetí Rozhodnutí o změnách č. OPLZZ-ZS824-37/2011 Rozhodnutí o poskytnutí dotace po schválení žádosti MPSV ČR

Termín kontroly: 25.7.2011

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


31. S T I O B s.r.o., IČ 61169820, pohledávka ze smluvní pokuty, návrh na podání žaloby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 495/05/11

- schvaluje vymáhání pohledávky za společností S T I O B s.r.o., IČ 61169820, z důvodu smluvní pokuty ze smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010, ev. č. VZ 100/2010

- ukládá podat žalobu vůči společnosti S T I O B s.r.o., ve věci vymáhání smluvní pokuty ze smlouvy 
o dílo ze dne 28.6.2010, ev. č. VZ 100/2010

Termín kontroly: 11.7.2011

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativní a právní


32. Schválení zástupkyně ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ 
v Mnichově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 496/05/11

- schvaluje, s účinností od 1.6.2011, Zdeňku Lindenbergovou, jako zástupkyni ředitelky Domova 
pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace

Termín kontroly: 8.8.2011

Zodpovídá: Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ 
v Mnichově, příspěvková organizace





33. Realizace projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 497/05/11

- souhlasí s realizací projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, s finančním krytím projektu, s předběžným harmonogramem a s aktivitami projektu dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


34. Plán práce na období 2011 - 2012 ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 498/05/11

- schvaluje Plán práce na období 2011 - 2012 ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


35. Rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011 – II. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 499/05/11

- souhlasí s rozdělením finančních prostředků v rámci Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011 – II. kolo v celkové výši 342.000,-- Kč dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011 – II. kolo v celkové výši 342.000,-- Kč dle návrhu

Termín kontroly: 5.9.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí





36. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 500/05/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 4051 v k. ú. Sokolov, silnice č. III/21029 a k silničnímu pozemku p.č. 224 v k. ú. Tisová u Sokolova, silnice č. III/21026, ve prospěch společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., dle geometrických plánů č. 2871, 146-6462/2010 ze dne 02.12.2010 a č. 2870, 206-5006/2010 ze dne 08.12.2010 (umístění inženýrských sítí – umístění vzdušného vedení), 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.č. 150/1 v k. ú. Andělská Hora, silnice č. III/22213 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 633-7/2011 ze dne 05.02.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 2636/1 v k. ú. Pernink, silnice č. III/21047 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 687-5512/2009 
ze dne 22.07.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 5.9.2011

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 - 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 501/05/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 1750 a p.p.č. 1719/7, silnice č. II/230 a k silničnímu pozemku p.p.č. 1719/8, silnice č. II/210, vše v k. ú. Mnichov u Mariánských Lázní ve prospěch obce Mnichov dle geometrických plánů č. 177-547/2010 ze dne 25.11.2010, č. 178-549/2010 ze dne 24.11.2010 a č. 179-548/2010 ze dne 24.11.2010 (umístění inženýrských sítí – ČOV a kanalizace v obci Mnichov), 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 silničním pozemkům p.p.č. 740/1, p.p.č. 734 a p.p.č. 745/2 
v k. ú. Horní Lomany, silnice č. III/21330 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 837-3011/2011 ze dne 31.01.2011 (umístění inženýrských sítí – vodovodní řad), 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. 406/1 v k. ú. Slatina u Františkových Lázní, silnice č. III/21330 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu 
č. 512-3011/2011 ze dne 07.02.2011 (umístění inženýrských sítí – kanalizační stoka), 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

- 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. Zrušení části usnesení č. RK 187/02/11 ze dne 18., 21. a 22.02.2011 - 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 502/05/11

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. RK 187/02/11 ze dne 18., 21. a 22.02.2011 ve znění: 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 404 v k. ú. Merklín u Karlových Var
      
Zbývající část usnesení č. RK 187/02/11 ze dne 18., 21. a 22.02.2011 se nemění 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 404/1 v k. ú. Merklín u Karlových Var      

Termín kontroly: 5.9.2011

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


39. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 595/2 a p.p.č. 595/3 v k. ú. Pstruží u Merklína

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 503/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku p.p.č. 595/2 o výměře 7 m2 a pozemku p.p.č. 595/3 o výměře 12 m2 v k. ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín 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 1.900,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 3.10.2011

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


40. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 525/82 
v k. ú. Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 504/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/82, která byla oddělena geometrickým plánem č. 767-043/2010 z původního pozemku 
p.č. 525/82 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 525/143 o výměře 519 m2 
v k. ú. Dvory, formou smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Českou republikou 
– Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary, IČ 70883611 (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem kraje PaedDr. Josefem Novotným (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 10-4952, vypracovaným paní Helenou Přibilovou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě geometrického plánu 
pro rozdělení pozemku p.č. 525/82, č. plánu 767-043/2010, kde je předmět nájmu vyznačen budoucím p.č.  525/143, a to po zápisu katastru nemovitostí, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku České republiky – Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, do vlastnictví Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost dle návrhu

Termín kontroly: 5.9.2011

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


41. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Háje u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 505/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 281/3 o výměře 188 m2, p.p.č. 281/4 o výměře 99 m2, p.p.č. 215 o výměře 625 m2, p.p.č. 291/25 
o výměře 5902 m2, p.p.č. 291/26 o výměře 401 m2, p.p.č. 291/27 o výměře 4062 m2 a p.p.č. 291/31 
o výměře 752 m2, v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi panem Romanem Rolníkem, trvale bytem Chocovice 17, PSČ 351 34 Třebeň - Chocovice (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 450,-- Kč/m2, tj. celkem 
5.413.050,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví pana Romana Rolníka do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy
dle návrhu

– 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: 5.12.2011

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

42. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 340/1, 
p.p.č. 340/9 a p.p.č. 340/17 v k. ú. Háje u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 506/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 340/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1034-16/2011 z původního pozemku 
p.p.č. 340/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 340/23 o výměře 133 m2, částí pozemku p.p.č. 340/9, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 340/9 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 340/19 o výměře 9084 m2 a p.p.č. 340/24 o výměře 654 m2 a části pozemku p.p.č. 340/17, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 340/17 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 340/21 
o výměře 3649 m2, vše v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi společností Alois Zimmermann spol. s r.o., se sídlem Slapanská 16/3, PSČ 350 02 Cheb, IČ 49195239 (jako prodávající 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 450,-- Kč/m2, tj. celkem 6.084.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví společnosti Alois Zimmermann 
spol. s r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy 
dle návrhu

- 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: 5.12.2011

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


43. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 469/1 
v k. ú. Háje u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 507/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 469/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1033-17/2011 z původního pozemku 
p.p.č. 469/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 469/21 o výměře 12054 m2 
a p.p.č. 469/22 o výměře 5950 m2, v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi paní Luďkou Kučerkovou, trvale bytem Brno, náměstí Míru 373/1, PSČ 602 00 a Ing. Františkem Ludíkem, trvale bytem Praha, K Břečkám 110, PSČ 143 00 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 450,-- Kč/m2, tj. celkem 8.101.800,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z podílového spoluvlastnictví paní Luďky Kučerkové (7/12) a Ing. Františka Ludíka (5/12) do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy 
dle návrhu

- 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: 5.12.2011

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


44. Úplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku pana Marvana a záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku pana Marvana

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 508/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 819/1 o výměře 1021ﾠm21021 m2, p.p.č. 819/4 o výměře 650 m2, p.p.č. 820/1 o výměře 2597 m2, 
st.p.č. 1140 o výměře 48 m2 , st.p.č. 1141 o výměře 79 m2 a st.p.č. 1142 o výměře 105ﾠm2105 m2, vše v k. ú. 
a obci Hroznětín formou kupní smlouvy, mezi panem Michalem Marvanem, trvale bytem Velký Rybník 24, PSČ 363 01 Hroznětín (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 400,-- Kč/m2, tj. celkem 1.800.000,-- Kč a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví pana Michala Marvana do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy 
dle návrhu

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 472/3 o výměře cca 4500 m2 v k. ú. a obci Hroznětín formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a panem Michalem Marvanem, trvale bytem Velký Rybník 24, PSČ 363 01 Hroznětín (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou část nemovitosti na své úřední desce, tj. do 15.06.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Michala Marvana
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 472/3 o výměře cca 4500ﾠm24500 m2  v k. ú. a obci Hroznětín formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a panem Michalem Marvanem, trvale bytem Velký Rybník 24, PSČ 363 01 Hroznětín (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou část nemovitosti na své úřední desce, tj. do 15.06.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Michala Marvana

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací dle návrhu

- 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 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 5.12.2011

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




45. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1237/10 
a p.p.č. 1815/1 v k. ú. Hroznětín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 509/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí podílového vlastnictví částí pozemků p.p.č. 1237/10 a p.p.č. 1815/1 o velikosti ideální poloviny v k. ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi panem Miroslavem Taxem, trvale bytem Loučná 883, 
PSČ 155 00 Praha Řeporyje (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 400,-- Kč/m2, tj. při celkové výměře 1633 m2, která bude oddělena geometrickým plánem z výše uvedených pozemků, celkem 653.200,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z podílového vlastnictví pana Miroslava Taxe do vlastnictví Karlovarského kraje 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy 
dle návrhu

- 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: 5.12.2011

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


46. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Hroznětín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 510/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 472/3 o výměře 5837 m2, p.p.č. 73/1 o výměře 520 m2, p.p.č. 70 o výměře 765 m2, st.p.č. 123/1 
o výměře 32 m2 a st.p.č. 122 o výměře 576 m2  v k. ú. a obci Hroznětín, formou darovací smlouvy mezi městem Hroznětín, se sídlem Krušnohorské náměstí 1, PSČ 363 33 Hroznětín, IČ 00254592, zastoupeným panem Martinem Malečkem, starostou města (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 Hroznětín 
do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění darovací smlouvy 
dle návrhu

- 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: 5.12.2011

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


47. Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku pana Pecháčka 
a záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku pana Pecháčka

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 511/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 911/3, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1331-23/2011 z původního pozemku p.p.č. 911/3 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 911/8 o výměře 158ﾠm2158 m2 
a p.p.č. 911/9 o výměře 161 m2 a části pozemku p.p.č. 914/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 914/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 
p.p.č. 914/7 o výměře 2783 m2, vše v k. ú. a obci Hroznětín formou darovací smlouvy, mezi panem Richardem Pecháčkem, trvale bytem Ostrovská 20, PSČ 362 33 Hroznětín (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 pana Richarda Pecháčka do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 73/1 o výměře 520ﾠm2520 m2, 
p.p.č. 70 o výměře 765ﾠm2765 m2, st.p.č. 123/1 o výměře 32ﾠm232 m2 a st.p.č. 122 o výměře 576ﾠm2576 m2 v k. ú. a obci Hroznětín formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a panem Richardem Pecháčkem, trvale bytem Ostrovská 20, PSČ 362 33 Hroznětín (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 15.06.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Richarda Pecháčka
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 73/1 o výměře 520ﾠm2520 m2, p.p.č. 70 o výměře 765ﾠm2765 m2, st.p.č. 123/1 o výměře 32ﾠm232 m2 a st.p.č. 122 
o výměře 576ﾠm2576 m2 v k. ú. a obci Hroznětín formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako dárce na straně jedné) a panem Richardem Pecháčkem, trvale bytem Ostrovská 20, PSČ 362 33 Hroznětín (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 15.06.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Richarda Pecháčka

- 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: 5.12.2011

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


48. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku st.p.č. 55/1 
v k. ú. Radošov u Kyselky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 512/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku st.p.č. 55/1 o výměře cca 437 m2 v k. ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka, formou smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi panem Rudolfem Fantou a paní Věrou Fantovou, oba trvale bytem Radošov 213, PSČ 362 72 Kyselka (jako budoucí dárci na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou část nemovitosti ze společného jmění manželů Fantových do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 5.12.2011

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


49. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 191/2 a p.č. 200/4 v k. ú. Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 513/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 
p.č. 191/2 o výměře 39 m2 a p.č. 200/4 o výměře 214 m2  v k. ú. a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem J.A.Komenského 221, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454, zastoupeným Ing. Tomášem Svobodou, starostou města (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 Kynšperk nad Ohří 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 darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 5.12.2011

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


50. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova bez čp/če 
na pozemku st.p.č. 255, vč. pozemku st.p.č. 255, vše v k. ú. Boží Dar

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 514/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí budovy bez čp/če, technická vybavenost, na pozemku st.p.č. 255, pozemku st.p.č. 255 o výměře 446 m2, vše 
v k. ú. Boží Dar, formou darovací smlouvy mezi Českou republikou – Generálním ředitelstvím cel, 
se sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 – Michle, IČ 71214011 (jako dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako obdarovaný 
na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z majetku České republiky - Generálního ředitelství cel, do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 11.7.2011
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 515/05/11

- 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. 112/1 o výměře 5111 m2, p.p.č. 89/2 o výměře 150 m2, p.p.č. 105/1 o výměře 6475 m2, p.p.č. 99/2 o výměře 2250 m2, p.p.č. 105/2 o výměře 32 m2 a p.p.č. 105/3 o výměře 426 m2, vše v k. ú. Hradiště u Chebu s tím, že stavba realizovaná na výše uvedených částech pozemků 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. Hradiště u Chebu zastavěných stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu v místě a čase obvyklou. 
V případě, že bude tato cena nižší než 100,-- Kč/ m², budou prodány pozemky za tuto minimální cenu 
a cena 100,-- Kč/ m² bude cenou smluvní. 

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

Termín kontroly: 19.9.2011

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


52. Záměr úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 516/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr úplatného nabytí následující nemovitosti:

- pozemku p.p.č. 146/63 o výměře 1ﾠ908 m21 908 m2 v k. ú. Skalná, 

od Města Skalná, zastoupeným starostou Ing. Radomilem Goldem, za cenu sjednanou ve výši 
553.320,--Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr úplatného nabytí následující nemovitosti:

- pozemku p.p.č. 1126/1 o výměře 874 m2 v k. ú. Krásná, 

od Obce Krásná, zastoupenou starostou Lubošem Pokorným, za cenu sjednanou ve výši 262.200,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr úplatného nabytí následující nemovitosti:

	- pozemku p.p.č. 1251/1 o výměře 508 m2 v k. ú. Krásná, 

od pana Jiřího Surovčiaka, trvale bytem Textilní 1498/6, 352 01 Aš, za cenu sjednanou ve výši 
251.500,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr úplatného nabytí následujících nemovitostí:

- rozestavěné budovy na pozemku st.p.č. 490 v k. ú. Krásná, 
- pozemku st.p.č. 490 o výměře 124 m2 v k. ú. Krásná, 
- pozemku p.p.č. 40/1 o výměře 298 m2 v k. ú. Krásná, 
- pozemku p.p.č. 41/3 o výměře 124 m2 v k. ú. Krásná, 

od pana Josefa Špalka, trvale bytem Na Mýtině 1768/5, 352 01 Aš, za cenu sjednanou ve výši 
1.850.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr úplatného nabytí následující nemovitosti:

- bytové jednotky č. 2565/2 v k. ú. Aš,

od pana Petra Hodana, trvale bytem Dobrovského 2539/11, 352 01 Aš, za cenu sjednanou ve výši 560.000,-- Kč  

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek uhradit rozdíl mezi cenou vyhláškovou a cenou kupní výše uvedených nemovitostí

Termín kontroly: 5.9.2011

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


53. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti 
VIA CAPRI s.r.o. a úplatné nabytí nemovitostí v majetku společnosti VIA CAPRI s.r.o., 
do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 517/05/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 989/8, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1013-546/2010 z původního pozemku p.p.č. 989/8 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 989/8 o výměře 522ﾠm2522 m2, část pozemku p.p.č. 989/10, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 989/10 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 989/10 o výměře 1244ﾠm21244 m2, pozemek p.p.č. 1424 o výměře 96ﾠm296 m2 
a pozemek p.p.č. 989/12 o výměře 170ﾠm2170 m2, vše v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností VIA CAPRI s.r.o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, PSČ 301 00, IČ 27996808 (jako kupující na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 15.06.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společností VIA CAPRI s.r.o.
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 
p.p.č. 989/8, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1013-546/2010 z původního pozemku 
p.p.č. 989/8 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 989/8 o výměře 522ﾠm2522 m2, části pozemku p.p.č. 989/10, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku 
p.p.č. 989/10 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 989/10 o výměře 1244ﾠm21244 m2, pozemku p.p.č. 1424 o výměře 96ﾠm296 m2 a pozemku p.p.č. 989/12 o výměře 170ﾠm2170 m2, vše v k. ú. 
Háje u Chebu a obci Cheb formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností VIA CAPRI s.r.o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, PSČ 301 00, IČ 27996808 
(jako kupující na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 15.06.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společností VIA CAPRI s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemku st.p.č. 89/1 díl „f“ o výměře 42ﾠm242 m2 a pozemku p.p.č. 672/10 díl „e“ o výměře 57 m2, které byly odděleny dle geometrického plánu č. 1013-546/2010 z původních pozemků st.p.č. 89/1 a p.p.č. 672/10 a označeny novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 672/21 o celkové výměře 99 m2, části pozemku 
st.p.č. 124/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku st.p.č. 124/2 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1446 o výměře 30 m2, části pozemku 
p.p.č. 672/15, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 672/15 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 672/22 o výměře 11 m2, částí pozemku 
p.p.č. 679/15 díl „a+c“ o výměře 23 m2 a pozemku p.p.č. 1425 díl „b“ o výměře 2 m2, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původních pozemků p.p.č. 679/15 a p.p.č. 1425 a označeny novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 679/18 o celkové výměře 25 m2, části pozemku 
p.p.č. 679/8, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 679/8 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 679/19 o výměře 1 m2 a části pozemku 
p.p.č. 679/16, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 679/16 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 679/17 o výměře 54 m2 a vše v k. ú. Háje 
u Chebu a obci Cheb formou kupní smlouvy, mezi společností VIA CAPRI s.r.o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, PSČ 301 00, IČ 27996808 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako kupující na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví společností 
VIA CAPRI s.r.o. 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 kupních smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 5.12.2011

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


54. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zpracování obsahové náplně v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 518/05/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zpracování obsahové náplně v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Geopark Český ráj o.p.s., s nabídkovou cenou 2.880.960,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže Geopark Český ráj o.p.s., Skálova 71, 511 01 Turnov, 
IČ 27511774 s nabídkovou cenou 2.880.960,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 19.9.2011

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


55. Doplnění dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Karlovarského kraje 
– Muzeum Karlovy Vary a Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 519/05/11

- souhlasí se zněním předložených dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Karlovarského kraje pro Muzeum Karlovy Vary (dodatek č. 2) a Muzeum Sokolov (dodatek č. 3) 

- doporučuje je Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 5.12.2011

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


56. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 520/05/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2011 k podpoře aktivit v cestovním ruchu dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 763.400,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku společnosti České lázně v Evropě, o.p.s., zahrnutého v rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011, dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 200.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu v roce 2011 dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství 
a cestovní ruch v celkové výši 446.600,-- Kč 

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
	       
57. Schválení výběrového řízení na zakázku „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů 
a klempířských prvků“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 521/05/11
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.		- náhradník: Mgr. Klára Zemanová
- člen: Mgr. Jaroslava Pokludová		- náhradník: Jan Prudík
- člen: Ing. Věra Tomsová			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Jozef Leško			- náhradník: Bc. Miroslav Očenášek

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Eva Valjentová			- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler 
- člen: Mgr. Jaroslav Borka			- náhradník: Josef Murčo
- člen: Mgr. Tomáš Hybner			- náhradník: Petr Kuliš
- člen: Ing. Lukáš Siřínek			- náhradník: Jan Prudík
- člen: Ing. Jan Zborník			- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: Ing. Věra Tomsová			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Martin Pospíšil, PhD.		- náhradník: Mgr. Jaroslava Pokludová 

Termín kontroly: 5.9.2011

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


58. Udělení souhlasu společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. s realizací rekonstrukce pavilonu „G“ nemocnice Sokolov

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


59. Nabytí majetku Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 522/05/11

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Obnova přístrojového vybavení toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství nemocnice Sokolov“

- schvaluje v souladu s § 59 odst. 2 písm e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), nabytí movité věci v rámci veřejné zakázky „Obnova přístrojového vybavení toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství nemocnice Sokolov“ do majetku Karlovarského kraje

- ukládá vedoucímu odboru zdravotnictví, učinit kroky potřebné k uzavření smlouvy

- pověřuje vedoucího odboru zdravotnictví podpisem kupní smlouvy v rámci veřejné zakázky „Obnova přístrojového vybavení toxikologické laboratoře oddělení soudního lékařství nemocnice Sokolov“

Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


60. Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 523/05/11

- souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 
§ 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 
dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


61. Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 524/05/11

- souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov 
pro děti do 3 let dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 
§ 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


62. Záměna přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 525/05/11

- souhlasí se záměnou přístrojového vybavení pořizovaného v rámci akce „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Karlových Varech – pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu, provádění stavby“ dle návrhu

- ukládá generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s., JUDr. Zdeňkovi Horákovi, MBA, aby, v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na základě usnesení č. RK 605/06/09 ze dne 10.6.2009, v souvislosti s přípravou a realizací stavby Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu, realizoval záměnu přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu dle návrhu, a to v souladu s příslušnou legislativou

Termín kontroly: 20.6.2011

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


63. Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
schválení zařazení do Akčního plánu Programu rozvoje kraje
	schválení podání žádosti + žadatele o finanční podporu
schválení celkových výdajů projektu
	schválení předfinancování projektu
	schválení spolufinancování projektu
	schválení smlouvy na financování přípravné fáze projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 526/05/11

- bere na vědomí informace o projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zařazení projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“, na který bude žádána finanční podpora v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit, že žadatelem o dotaci pro projekt: „Karlovarská krajská nemocnice a.s – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů bude Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt: „Karlovarská krajská nemocnice a.s – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., JUDr. Zdeňka Horáka, MBA, podpisem žádosti o finanční podporu na projekt: „Karlovarská krajská nemocnice a.s – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financované v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit celkové předpokládané uznatelné výdaje projektu: „Karlovarská krajská nemocnice a.s – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ ve výši 82.352.941,-- Kč včetně DPH 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje, zajistit spolufinancování projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v minimální výši 15% způsobilých výdajů, 
tj. 12.352.941,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ ve výši celkových nákladů 100% 
tj. 82.352.941,-- Kč včetně DPH z prostředků kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci Regionálního operačního programu ve výši 2.500.000,-- Kč včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary, 
dle návrhu
 
Termín kontroly: 5.12.2011

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


64. Poskytnutí příspěvků subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 527/05/11

- projednala žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru zdravotnictví 
na rok 2011

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro rok 2011 následujícím subjektům:

	Svaz diabetiků ČR, územní organizace Ostrov, Masarykova 715, Ostrov, 363 01, ve výši 20.000,-- Kč na projekty 1) rekondiční cvičení v bazénu, 2) realizace rekondičního pobytu, 
3) celoroční měření cukru a tlaku krve, 4) DIA poradna

Společnost DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava - Mariánské Hory, 709 28, 
ve výši 40.000,-- Kč na kongres Gerontologické dny Severozápad
Český červený kříž, oblastní spolek Karlovy Vary, Kollárova 551/17, Karlovy Vary, 360 09, ve výši 20.000,-- Kč na projekt „ Zdravé stárnutí“
Horská služba ČR, o.p.s., oblast Krušné hory, Boží Dar 204, 362 02, ve výši 100.000,-- Kč 
na vybavení záchranářů Horské služby zdravotním materiálem
Léčebna dlouhodobě nemocných, p.o., Perninská 975, Nejdek, 362 22, ve výši 10.000,-- Kč na konferenci „Hospicová péče“ 

- bere na vědomí poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši: 300.000,-- Kč 
pro nestátní zdravotnické zařízení Centrum substituční terapie při AT poradně pro mladistvé, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary na provoz centra

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši: 300.000,-- Kč pro nestátní zdravotnické zařízení Centrum substituční terapie při AT poradně pro mladistvé, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary na provoz centra

- bere na vědomí poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši: 150.000,-- Kč 
pro Prima Vizus, o.p.s., Dolnická 21, Cheb, 350 02, IČ 29113971, na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“ 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši: 150.000,-- Kč pro Prima Vizus, o.p.s., IČ 29113971, Dolnická 21, 350 02 Cheb, na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“

- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smluv mezi Karlovarským krajem 
a příjemci dotace

Termín kontroly: 5.9.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


65. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: „Smlouva o dílo na zabezpečení komplexního servisu prádla“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 528/05/11

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

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Komplexní servis prádla a oděvů v nemocničním zařízení“, realizované v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

- projednala a schvaluje, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., čl. 9, bod 3 
písm. p), smlouvu o dílo mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností 
CHRIŠTOF, spol. s r.o., Sportovní 3, 680 01 Vyškov, vítězem veřejné zakázky „Komplexní servis prádla a oděvů v nemocničním zařízení“

Termín kontroly: 7.11.2011

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


66. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s: „Kupní smlouvy na dodávku kardiostimulátorů“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 529/05/11

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

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Kardiostimulátory“, realizované v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

- projednala a schvaluje, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., čl. 9, bod 3 
písm. p), kupní smlouvy s vítězi veřejné zakázky „Kardiostimulátory“, a to:
a) kupní smlouvu mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností CARDION s.r.o., Dubnická 136, 634 00 Brno  
b) kupní smlouvu mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Medtronic Czechia s.r.o., Oregon House, Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, Třebonice
Termín kontroly: 7.11.2011

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


67. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: „Dodávka diagnostických reagencií pro imunoanalýzu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 530/05/11

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

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Dodávka diagnostických reagencií pro imunoanalýzu“ realizované v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

- projednala a schvaluje, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., čl. 9, bod 3 
písm. p) kupní smlouvu a dodatek č. 1 této kupní smlouvy na dodávku diagnostických reagencií 
pro imunoanalýzu, uzavřený mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Abbott Laboratories, s.r.o., Hadovka Office Park, Evropská 2590/33d, 160 00 Praha 6

Termín kontroly: 7.11.2011

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


68. Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., č. M 062/2006 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 531/05/11

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ev. č. M 062/2006 mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu 

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

Termín kontroly: 20.6.2011

Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


69. Změna složení Rady pro rozvoj lidský zdrojů Karlovarského kraje a jejího statutu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 532/05/11

- odvolává Jiřího Dietze, Mgr. Jana Musila a ThMgr. Luďka Sequense z funkce člena Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje dnem 31. května 2011

- jmenuje Mgr. Tomáše Hybnera, Ing. Janu Michkovou a Mgr. Petra Chlebka členy Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje s účinností od 1. června 2011
- odvolává Ing. Stanislava Jambora z funkce tajemníka Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje dnem 16. května 2011 

- jmenuje Mgr. Naděždu Strakovou tajemníkem Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje s účinností od 17. května 2011

- zrušuje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje schválený usnesením rady kraje 
č. RK 918/09/09 ze dne 3. září 2009

- vydává Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje dle návrhu

Termín kontroly: 11.7.2011

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


70. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 533/05/11

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Chodov ve výši 75.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů, souvisejících s uspořádáním filmového festivalu „Krimifest 2011“ včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto finančního příspěvku včetně uzavření smlouvy

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

Termín kontroly: 11.7.2011

Zodpovídá:	Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí	


71. Poskytnutí osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 534/05/11

- schvaluje poskytnutí osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary s účinností od 1. června 2011 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, realizovat úkoly spojené 
s poskytnutím osobního příplatku 

Termín kontroly: 11.7.2011

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



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 535/05/11

- schvaluje odstoupení od Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, evidenční číslo D 095/2009 ze dne 9.3.2009, uzavřené mezi Karlovarským krajem a občanským sdružením Triatlet Karlovy Vary

- schvaluje odstoupení od Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, evidenční číslo D 098/2009 ze dne 9.3.2010, uzavřené mezi Karlovarským krajem a občanským sdružením Triatlet Karlovy Vary

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

Termín kontroly: 11.7.2011

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


73. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 536/05/11

- schvaluje nezřízení dalšího místa uskutečňování uměleckého vzdělávání základní umělecké školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, na adrese Keramická 92/6, 362 15 Březová

- schvaluje nenavýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní umělecké školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, 
z 90 na 120 

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

Termín kontroly: 20.6.2011 

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


74. Finanční zajištění uspořádání sbírky porcelánu a knihovního fondu a změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 537/05/11

- souhlasí se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary, která spočívá v rozšíření předmětu činnosti o provozování školní knihovny, základní knihovny se specializovaným knihovním fondem dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách 
a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně vydání dodatku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- schvaluje navýšení provozního příspěvku na rok 2011 uvedené příspěvkové organizaci celkem 
o 564.000,-- Kč, z toho 432.000,-- Kč na náklady spojené s rekonstrukcí knihovny a 130.000,-- Kč 
na plat knihovníka

- schvaluje navýšení provozního příspěvku na rok 2011 uvedené příspěvkové organizaci v celkové výši 245.000,-- Kč, z toho 205.000,-- Kč na náklady spojené s úpravou výstavního prostoru stálé výstavy porcelánu a 40.000,-- Kč na odměny z dohod o provedení práce (inventarizace a uspořádání sbírky)

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu, realizovat navýšení provozního příspěvku na rok 2011 o 809.000,-- Kč a navýšit provozní příspěvek organizace o plat knihovníka a odměny z dohod 
o provedení práce v celkové výši 300.000,-- Kč pro rok 2012 a o plat knihovníka ve výši 260.000,-- Kč pro rok 2013 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto usnesení a připravit materiál pro jednání zastupitelstva

Termín kontroly: 3.10.2011 

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


75. Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 538/05/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2011 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarský krajem a soukromníkem v celkové výši 217.405,-- Kč dle přílohy č. 1 včetně uzavření smluv

- souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2011 příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi v celkové výši 232.595,-- Kč dle přílohy č. 2 včetně uzavření smluv

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto příspěvků včetně uzavření smluv

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 19.9.2011

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






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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 539/05/11

- 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 finančního příspěvku subjektu v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 20.000,-- Kč dle přílohy, včetně uzavření smlouvy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, předložit smlouvu 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


77. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 540/05/11

- schvaluje poskytnutí částky 89.494,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 276.205,-- Kč 
na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle návrhu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy

Termín kontroly: 20.6.2011

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


78. Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 541/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úpravu Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí
 
Termín kontroly: 5.9.2011

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

79. Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 542/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úpravu Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
 
Termín kontroly: 5.9.2011

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


80. Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 543/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úpravu Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Termín kontroly: 5.9.2011

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


81. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 544/05/11

- souhlasí s poskytnutím příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí pro rok 2011 v celkové výši 14.400.000,-- Kč a jejich rozdělením dle návrhu varianty B

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků na drobné vodohospodářské ekologické akce pro rok 2011 v celkové výši 14.400.000,-- Kč a jejich rozdělení 
dle návrhu varianty B

Termín kontroly: 5.9.2011 

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


82. Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel – úprava pravidel pro spolufinancování akcí Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 545/05/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úpravu pravidel - Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel
 
Termín kontroly: 5.9.2011

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


83. Schválení výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na protipovodňová opatření a poskytnutí příspěvku Obci Královské Poříčí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 546/05/11

- souhlasí se schválením výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na protipovodňová opatření a s poskytnutím příspěvku Obci Královské Poříčí 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje tuto výjimku schválit a příspěvek Obci Královské Poříčí poskytnout

Termín kontroly: 5.9.2011

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


84. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 547/05/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu, na úseku ochrany životního prostředí v roce 2011, nestátním neziskovým organizacím v celkové výši 818.400,-- Kč dle návrhu v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí částky 
100.000,-- Kč na příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, na úseku ochrany životního prostředí v roce 2011, nestátním neziskovým organizacím dle návrhu v tabulce č. 2 důvodové zprávy

Termín kontroly: 5.9.2011 

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


85. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 548/05/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství, na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2011, nestátním neziskovým organizacím ve výši 700.000,-- Kč dle návrhu v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí částky 
200.000,-- Kč na příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2011, nestátním neziskovým organizacím dle návrhu v tabulce č. 2 důvodové zprávy
  
Termín kontroly: 5.9.2011

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


86. Změna č. 24 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Pomezí nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 549/05/11

- souhlasí se schválením změny č. 24 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Pomezí nad Ohří, pokud budou doloženy všechny náležitosti žádosti dle platných Zásad pro provádění změn Plánu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu č. 24 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Pomezí nad Ohří ke schválení s tím, že změna bude do Plánu zahrnuta 
až po doložení všech náležitostí dle platných Zásad pro provádění změn Plánu

Termín kontroly: 8.8.2011

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


87a) Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje 
a Akční plán k realizaci Koncepce EVVO Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 550/05/11

- souhlasí s Koncepcí environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje 
a Akčním plánem k realizaci Koncepce EVVO Karlovarského kraje v předloženém znění

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Koncepci environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje a Akční plán k realizaci Koncepce EVVO Karlovarského kraje v předloženém znění

Termín kontroly: 5.9.2011 

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


87b) Schválení užití znaku Karlovarského kraje magazínu KAM po Česku, o.s.		  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 551/05/11

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje v publikaci na úvodní stránce v kapitole představující jednotlivé subjekty z Karlovarského kraje 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


87c) Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace 
Pedagogicko-psychologická poradna Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 552/05/11

- bere na vědomí oznámení Mgr. Jitky Kacálkové o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Cheb dnem 31. května 2011 s tím, 
že s účinností od 1. června 2011 bude práva a povinnosti vyplývající z uvedeného vedoucího pracovního místa vykonávat Mgr. Lenka Brodská, jako zástupkyně ředitelky, která zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti v plném rozsahu činnosti, a to do doby obsazení tohoto vedoucího pracovního místa 

- určuje plat Mgr. Lence Brodské s účinností od 1. června 2011 dle návrhu platového výměru 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, realizovat úkoly spojené se vzdáním 
se vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Cheb a určením platu její zástupkyni 

Termín kontroly: 20.6.2011

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


87d) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci: „Přístavba Jazykového a komunikačního centra 
– Gymnázium Cheb, Nerudova 7“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

87e) Zpřístupnění podkladových materiálů pro jednání Rady Karlovarského kraje po jejich projednání Radou Karlovarského kraje zastupitelům Karlovarského kraje a to elektronickou komunikací

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


87f) Opatření realizovaná v souvislosti se vznikem nového oddělení rozvoje ICT kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 553/05/11

- bere na vědomí a souhlasí s opatřeními realizovanými v souvislosti se vznikem nového oddělení rozvoje ICT kraje  
Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí oddělení rozvoje ICT kraje







87g) Schválení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Publicita“
- schválení vyloučení uchazečů
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 554/05/11

- schvaluje vyloučení uchazečů 
VISIBLE DESIGN, U Porcelánky 868, Chodov, 357 35 
REDOT MEDIA s.r.o, Sportovní 99/2, Rakovník 269 01
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Publicita“, z důvodu neprokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jak bylo požadováno v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Publicita“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče SH Trading s.r.o., Karlovy Vary, Doubí, Studentská 312/65, PSČ 360 07, 
IČ 26365103, s nabídkovou cenou 237.300,-- Kč včetně DPH

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem veřejné zakázky „Publicita“ společností 
SH Trading s.r.o., Karlovy Vary, Doubí, Studentská 312/65, PSČ 360 07, IČ 26365103, s nabídkovou cenou 237.300,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem veřejné zakázky „Publicita“ společností SH Trading s.r.o., Karlovy Vary, Doubí, Studentská 312/65, PSČ 360 07, IČ 26365103, s nabídkovou cenou 237.300,-- Kč včetně DPH 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy s vítězným uchazečem SH Trading s.r.o., po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 25.7.2011

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


87h) Navýšení výdajů projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje, připravovaného k realizaci a financování v rámci Integrovaného operačního programu Prioritní osa - 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory - 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Schválení změny žádosti Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“ vč. navrhovaných podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“
Schválení úpravy rozpočtu žádosti o dotaci se započtenými nezpůsobilými výdaji projektu hrazenými z rozpočtu kraje ve výši 3.948.000,-- Kč
Schválení nové výše předfinancování projektu v hodnotě 162.748.000,-- Kč a spolufinancování projektu ve výši maximálně 15% z celkových způsobilých výdajů projektu

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.





87i) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje HC Energii Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 555/05/11

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje HC Energii Karlovy Vary s.r.o., ve výši 725.000,-- Kč na činnost hokejového oddílu včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto finančního příspěvku včetně uzavření smlouvy

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

Termín kontroly: 11.7.2011

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


87j) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému olympijskému výboru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 556/05/11

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému olympijskému výboru ve výši 500.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s prezentací a realizací projektu „Žijeme Londýnem“ včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto finančního příspěvku včetně uzavření smlouvy

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

Termín kontroly: 11.7.2011

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


87k) Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 557/05/11

- souhlasí s účinností od 1. července 2011 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov spočívající ve změně adresy sídla příspěvkové organizace z 363 11 Ostrov, Jáchymovská 1, na 363 01 Ostrov, Klínovecká 1197, včetně vydání dodatku 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

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

Termín kontroly: 20.6.2011 

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


87l) Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 558/05/11

- bere na vědomí informaci o stavu Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 
za období 2008 – 2010 a komplexní zprávu o fungování Územní zdravotnické záchranné služby v uvedeném období

- ukládá řediteli této organizace, MUDr. Ivo Tukinskému, aby zintenzivnil nábor zdravotnického personálu, zejména lékařů, pro Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje

- ukládá řediteli této organizace, MUDr. Ivo Tukinskému, aby v termínu do 30.6.2011 připravil směrnici pro přidělování stipendií zdravotnickému personálu Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a plán náboru zdravotnického personálu a předal je Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje

- ukládá odboru zdravotnictví, aby ve 3. čtvrtletí roku 2012 provedl kontrolu personální práce ředitele Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Termín kontroly: 3.10.2011

Zodpovídá: 	Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o.


87m) Rozhodnutí o námitkách veřejné zakázky „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 559/05/11

- schvaluje rozhodnutí o námitkách stěžovatele Ing. Ivo Hermana CSc., IČ 42588022 proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky VZ 60057561 – „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“, dle návrhu 

- pověřuje hejtmana podpisem rozhodnutí zadavatele o námitkách k zadávacím podmínkám veřejné zakázky VZ 60057561    

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



