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


USNESENÍ

ze 24. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 20. června 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:07 do 10:57 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Valjentová, MUDr. Larva
Přizvaní:	Ing. Pospíšil, Ph.D., Ing. Kulda, p. Riško
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 20.6.2011		  RK 653/06/11 
	Schválení užití znaku Souboru písní a tanců Dyleň Karlovy Vary			  RK 654/06/11
	Rozpočtové změny								  RK 655/06/11

Střední odborné učiliště stravování a služeb, Ondřejská 56, Karlovy Vary 		  RK 656/06/11
- použití investičního fondu příspěvkové organizace
Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace 		  RK 657/06/11
Muzeum Cheb
Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže 	  bez usnesení
Karlovy Vary „Revitalizace zahrady při Domě dětí a mládeže Karlovy Vary“ 
a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Projektové řízení“	  RK 658/06/11
- schválení vyloučení uchazečů
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
	Nabídka Ministerstva dopravy České republiky na uzavření podlicenční smlouvy 	  RK 659/06/11
k bezplatnému užití nového loga BESIP
	Návrh zřízení železniční zastávky Velký Luh obec				  RK 660/06/11
	Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského 	  RK 661/06/11
kraje na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů
	3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní 		  RK 662/06/11
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“, uzavření 
Dodatku č. 14 s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
	Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – schválení Dodatku č. 1 Smlouvy 		  RK 663/06/11
č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby Dopravní terminál 	  RK 664/06/11
Sokolov mezi Karlovarským krajem, Krajskou správou a údržbou silnic 
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a společností Telefónica Czech 
Republic, a.s.
	Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby Dopravní terminál 	  RK 665/06/11
Sokolov mezi Karlovarským krajem, městem Sokolov a společností 
UPC Česká republika, a.s.
	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku 	  RK 666/06/11
hospodaření – zisku za rok 2010
	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic 			  RK 667/06/11
Karlovarského kraje, a.s.

Projekt Cyklostezka Ohře – Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě APDM		  RK 668/06/11
	Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje – projednání 	  RK 669/06/11  
1. souhrnného návrhu
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Politika životního prostředí	  staženo
na Islandu – výměna zkušeností“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci mezi Karlovarským krajem 			  RK 670/06/11
a Národním centrem	
Projekt „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, 		  RK 671/06/11
vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 
příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní 
osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Střední 	  RK 672/06/11
průmyslové školy Ostrov
	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 525/84; 525/132; 559/8; 559/1, 	  RK 673/06/11
k. ú. Dvory dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ 
Karlovarského kraje“ – vodovod na pozemcích města Karlovy Vary
	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/112; 527/37; 527/144, k. ú. 	  RK 674/06/11
Dvory dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ 
Karlovarského kraje“
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	  RK 675/06/11
v k. ú. Jenišov a k. ú. Hory u Jenišova – ŘSD ČR
	Schválení smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících 	  RK 676/06/11
s realizací stavby „R6 - Nové Sedlo - Sokolov“
	Schválení smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících 	  RK 677/06/11
s realizací stavby „R6 - Sokolov - Tisová“
	Souhlas s odstraněním stavby v majetku Karlovarského kraje			  RK 678/06/11
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	  RK 679/06/11
p.p.č. 239/3 a p.p.č. 241/3 v k. ú. Pstruží u Merklína
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	  RK 680/06/11
p.p.č. 1367 a p.p.č. 1375/2 v k. ú. Potůčky
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	  RK 681/06/11
p.p.č. 4029/31, p.p.č. 4029/34  a p.p.č. 4030/40 v k. ú. Hranice u Aše
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 682/06/11
– pozemky včetně části stavby silnice č. III/21030, SO 107, mostu ev. č. 21030-2, 
součástí a příslušenství v k. ú. Svatava
	Výpůjčka budov č.p. 248 na pozemku st.p.č. 589 a č.p. 249 na pozemku 		  RK 683/06/11
st.p.č. 590, vč. souvisejících pozemků, vše v k. ú. Tašovice
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		  RK 684/06/11
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského 
kraje
	Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přeložení 	  RK 685/06/11
komunikačního zařízení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., do částí 
pozemků p.p.č. 1178 a p.p.č. 1185/6 v k. ú. Potůčky
	Poskytování příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	  RK 686/06/11
rezervací a městských památkových zón 2011 – žádost o prodloužení termínu 
k dodání povinných podkladů
Oznámení o ukončení projektu „Knedlík – kloss – knödel aneb knedlíkové nebe“	  staženo 
realizovaného z prostředků Dispozičního fondu Cíl 3 Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko
	Oznámení o ukončení projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje 	  RK 687/06/11
v roce 2010“ realizovaného z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudružnosti Severozápad
	Udělení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 	  RK 688/06/11
krajem na investiční akci „Rekonstrukce opěrné zdi Královská mincovna Jáchymov“
	Návrh na uložení smluvní pokuty za jednorázové porušení povinnosti příjemcem 	  RK 689/06/11
příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje  na podporu aktivit 
v oblasti cestovního ruchu v letech 2008 a 2010
	Poskytnutí příspěvku na pořádání mezinárodní konference – 10. ročníku 		  RK 690/06/11
Česko-německých otolaryngologických dnů
	Projekt „Adaptační kempy“ příspěvkové organizace Odborné učiliště 		  RK 691/06/11
Horní Slavkov
Změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání ve střední škole, 	  RK 692/06/11
jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší 
odborná škola Cheb
Poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická	  RK 693/06/11 	
poradna Karlovy Vary
Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové 	  RK 694/06/11
organizace zřizované Karlovarským krajem
Zřízení přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková 	  RK 695/06/11
organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011	  RK 696/06/11
Stížnosti, petice a další podání s rozborem za rok 2010				  RK 697/06/11
49a)	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 1.7.2011 	  RK 698/06/11
(mimo řádný termín)









      PaedDr. Josef Novotný v. r.			 	    Miloslav Čermák v. r.
                   hejtman					 	           ověřovatel
          Karlovarského kraje





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

 bod č. 19	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Politika životního prostředí na Islandu - výměna zkušeností“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
			- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 37	Oznámení o ukončení projektu „Knedlík – kloss – knödel aneb knedlíkové nebe“ realizovaného z prostředků Dispozičního fondu Cíl 3 Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko

Rozšíření programu o:

bod č. 49 a)	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 1.7.2011 (mimo řádný termín)


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.6.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 653/06/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.6.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení užití znaku Souboru písní a tanců Dyleň Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 654/06/11

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na plakátech a dalších písemných materiálech, které se budou u příležitosti Karlovarského folklorního festivalu vydávat
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 




3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 655/06/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 223/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 8.726,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Podpora 
a prevence, realizovaného Základní školou Karlovy Vary 1. máje 1, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozpočtovou změnu č. 224/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 85.030,-- Kč k zajištění výdajů na mzdy a zákonné odvody při realizaci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 225/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru sociálních věcí, do kapitoly příspěvky cizím subjektům, ve výši ± 400.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny do Fondu nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji, 
a to 200.000,-- Kč na příspěvek pro seniory a 200.000,-- Kč na prevenci kriminality.

Rozpočtovou změnu č. 226/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2010 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2011 do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši 300.000,-- Kč určené do Fondu nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji, které jsou určeny jako příspěvek na zpracování strategického plánu a na činnost pracovních skupin pro organizaci Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK)

Rozpočtovou změnu č. 227/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru dopravy a silničního hospodářství do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 317,60 Kč na úhradu navýšení (zohlednění inflace) nájemného za pronájem pozemku, v rámci integrovaného projektu Dopravní terminály Karlovarského kraje Dopravní terminál Mariánské Lázně. Projekt je připraven k realizaci a financování z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu č. 228/2011
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 
± 88.091.084,76 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na investiční akci „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – rekonstrukce Chebské nemocnice budovy B – pravá část“.
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 3.000.000,-- Kč na technický dozor investora a autorský dozor na investiční akci „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– rekonstrukce Chebské nemocnice budovy B – pravá část“



Rozpočtovou změnu č. 229/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 40.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutého příspěvku Pavlu Palackému – Horní Hrad z neinvestičního 
na investiční v rámci obnovy kulturních památek a památkově hodnotných objektů.

Rozpočtovou změnu č. 230/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 254.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to pro Muzeum Cheb ve výši 105.000,-- Kč, pro Muzeum Karlovy Vary ve výši 70.000,-- Kč 
a pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary ve výši 79.000,-- Kč na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2011

Rozpočtovou změnu č. 231/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace 
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 1.418.974,84 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Karlovarského kraje Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových aktivit.

Rozpočtovou změnu č. 232/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 75.000,-- Kč k zajištění výdajů na dohody o provedení práce při realizaci projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.), 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. 233/2011
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 809.000,--Kč z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary k navýšení provozního příspěvku 
na finanční zajištění uspořádání sbírky porcelánu a knihovního fondu.

Rozpočtovou změnu č. 234/2011
- přesun rozpočtových prostředků ze schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 164.240,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k vyplacení odměn 
za práci externích pracovníků v souvislosti s konáním Her V. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v Olomouckém kraji ve dnech 21.6. – 26.6.2011.

Rozpočtovou změnu č. 235/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 21.000,-- Kč pro Mládežnický dechový orchestr na účast ve světové soutěži v Kuala Lumpur v Malajsii

Rozpočtovou změnu č. 236/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši ± 338.000,-- Kč 
pro Muzeum Cheb, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, na úhradu zvýšených nákladů nového Centrálního depozitáře

Rozpočtovou změnu č. 237/2011
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 500.000,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední odborné škole stavební Karlovy Vary, jako investiční příspěvek na opravu pokojů domova mládeže, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu  č. 238/2011
 - přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů spojených se smluvním zajištěním pozemků – nájemní smlouvy:
pro projekt Cyklostezka Ohře, akce č. 4009, ve výši ± 70.000,-- Kč, realizovaného a financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu a pro projekt Cyklostezka Ohře, akce č. 4040, ve výši ± 24.000,-- Kč, připravovaného k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 239/2011
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 151.309,97 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 240/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 4.104.647,45 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rozpočtové prostředky jsou určeny k financování projektů globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji. 

Rozpočtovou změnu č. 241/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši ± 379.261,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených předfinancovaných mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 12/2010 – 04/2011 ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Karlovarského kraje Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových aktivit.

Rozpočtovou změnu č. 242/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši ± 394.622,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených, Karlovarským krajem předfinancovaných, mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 12/2010 – 04/2011 ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje, financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 
- Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
a provádění klíčových aktivit.

Rozpočtovou změnu č. 243/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 4.769.910,66 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené 
na financování projektů globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji
Rozpočtovou změnu č. 244/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.044,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků z roku 2010 došlých na účet Karlovarského kraje v červnu 2011 jako přeplatek na zdravotním pojištění od Základní školy a mateřské školy Aš, Okružní ulice, zřizované obcí Aš. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 245/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 10.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2011“ pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary ve výši 4.000,-- Kč a Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov ve výši 6.000,-- Kč.

Termín kontroly: 25.7.2011

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


4. Střední odborné učiliště stravování a služeb, Ondřejská 56, Karlovy Vary - použití investičního fondu příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 656/06/11

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování 
a služeb, Karlovy Vary, ve výši 1.235.000,-- Kč včetně DPH na odstranění havarijního stavu budovy školy, ulice Ondřejská 56

Zodpovídá: RNDr. Jiří Neumann, ředitel příspěvkové organizace


5. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Muzeum Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 657/06/11

- ukládá radní pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, prověřit uvedený projekt z pohledu odpovědnosti za škodu vzniklou Karlovarskému kraji vlivem vysokého objemu finančních prostředků v oblasti neuznatelných nákladů oproti schválenému projektu radou kraje 
a předložit zprávu do konce července radě kraje s doporučeními dalšího řešení

Termín kontroly: 5.9.2011

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


6. Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary „Revitalizace zahrady při Domě dětí a mládeže Karlovy Vary“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení. 


7. Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Projektové řízení“
- schválení vyloučení uchazečů
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 658/06/11

- schvaluje vyloučení uchazeče EQUICA, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ 26490951 z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Projektové řízení“, uchazeč podal nabídku na obě části veřejné zakázky, přičemž zadavatel umožnil ustanovením bodu 2.3 odst. 3) Zadávací dokumentace podat nabídku pouze na jednu z částí veřejné zakázky

- schvaluje výsledek části 2 otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Projektové řízení“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka sdružení uchazečů Estredia – Your System, Estredia SE, Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, IČ 24782211; YOUR Systém spol. s r.o., Turkova 2319/5b, 
149 00 Praha, IČ 00174939, s maximální nabídkovou cenou 3.416.400,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem části 2 otevřeného nadlimitního řízení 
na veřejnou zakázku „Projektové řízení“, sdružení uchazečů Estredia – Your System, Estredia SE, Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, IČ 24782211; YOUR Systém spol. s r.o., Turkova 2319/5b, 
149 00 Praha, IČ 00174939, s maximální nabídkovou cenou 3.416.400,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem části 2 otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Projektové řízení“, sdružení uchazečů Estredia – Your System, Estredia SE, Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, IČ 24782211; YOUR Systém spol. s r.o., Turkova 2319/5b, 
149 00 Praha, IČ 00174939, s maximální nabídkovou cenou 3.416.400,-- Kč včetně DPH

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy s vítězným uchazečem sdružení uchazečů Estredia – Your System, Estredia SE, Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, IČ 24782211; YOUR Systém spol. s r.o., Turkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČ 00174939, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 19.9.2011

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


8. Nabídka Ministerstva dopravy České republiky na uzavření podlicenční smlouvy k bezplatnému užití nového loga BESIP

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 659/06/11

- schválila uzavření podlicenční smlouvy mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy České republiky na straně jedné jako poskytovatelem a Karlovarským krajem na straně druhé jako nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatné poskytnutí oprávnění užít dílo nabyvatelem loga BESIP, to vše v předloženém znění

Termín kontroly: 8.8.2011

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


9. Návrh zřízení železniční zastávky Velký Luh obec

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 660/06/11

- bere na vědomí informaci o návrhu zřízení železniční zastávky Velký Luh obec

- souhlasí s vybudováním železniční zastávky Velký Luh obec za předpokladu, že nebudou vůči Karlovarskému kraji uplatněny žádné požadavky na spolufinancování předmětné akce, dle návrhu 

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


10. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 661/06/11

- schvaluje poskytnutí podpory malého rozsahu příjemci Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČ 25332473

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., 
dle návrhu

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


11. 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“, uzavření Dodatku č. 14 s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 662/06/11

- schvaluje 3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“ dle návrhu 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


12. Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – schválení Dodatku č. 1 Smlouvy 
č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 663/06/11

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
 
Termín kontroly: 19.9.2011

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


13. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem, Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a společností Telefónica Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 664/06/11

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem, Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a společností Telefónica Czech Republic, a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem, Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a společností Telefónica Czech Republic, a.s.

Termín kontroly: 19.9.2011

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


14. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem, městem Sokolov a společností UPC Česká republika, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 665/06/11

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem, městem Sokolov a společností UPC Česká republika, a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem, městem Sokolov a společností UPC Česká republika, a.s.

Termín kontroly: 19.9.2011

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





15. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření – zisku 
za rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 666/06/11

- schvaluje, jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, Řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2010

- schvaluje, jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku 
a zakladatelské listiny, návrh rozdělení zisku po zdanění za rok 2010 ve výši  2.232.531,-- Kč takto: 
	část zisku ve výši 20.000,-- Kč se převádí na účet 427 „sociální fond“
	zbývající část zisku ve výši 2.212.531,-- Kč se převádí na účet 428 „nerozdělený zisk minulých let“


- bere na vědomí vyjádření Dozorčí rady společnosti k přezkoumání Řádné roční účetní závěrky Letiště Karlovy Vary s.r.o., za rok 2010 a návrhu na způsob rozdělení zisku společnosti 

- bere na vědomí, jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předloženou Zprávu o vztazích mezi ovládanou 
a ovládající osobou za rok 2010 

Termín kontroly: 25.7.2011 

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


16. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 667/06/11

za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen 
„ÚSKK, a.s.“)

- bere na vědomí předloženou Výroční zprávu společnosti ÚSKK, a.s., za rok 2010

- bere na vědomí předloženou Zprávu nezávislého auditora ze dne 26.04.2011, vyhotovenou 
Ing. J. Peterou, nezávislým auditorem

- bere na vědomí vyjádření Dozorčí rady společnosti k přezkoumání Řádné roční účetní závěrky 
ÚSKK, a.s., za rok 2010 a návrhu na způsob rozdělení zisku společnosti

- bere na vědomí předloženou Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010

- schvaluje Řádnou roční účetní závěrku ÚSKK, a.s., za rok 2010

- rozhoduje o rozdělení zisku dosaženého v roce 2010 ve výši 2.217.239,68 Kč tak, že tento zisk se rozděluje v souladu s návrhem představenstva ÚSKK, a.s., takto: 

- 110.861,84 Kč bude použito na doplnění rezervního fondu ÚSKK, a.s. (účet 421 „zákonný rezervní fond“)
- zbývající část zisku ve výši 2.106.377,84 Kč se převádí na účet 428 „nerozdělený zisk minulých let“

- bere na vědomí informaci o výsledku volby člena dozorčí rady, voleného zaměstnanci společnosti ÚSKK, a.s., a to zvolení paní Věry Šestákové, bytem Závodu míru 685, Karlovy Vary, PSČ 360 17

- schvaluje, v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), smlouvu o výkonu funkce pro nového člena dozorčí společnosti ÚSKK, a.s., voleného zaměstnanci, paní Věru Šestákovou, bytem Závodu míru 685, 
PSČ 360 17, Karlovy Vary, dle předloženého znění

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s., 
IČ 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ
   
Zodpovídá: 	Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
Michal Riško, místopředseda představenstva
Ing. Petr Navrátil, člen představenstva
Ing. Tomáš Svoboda, člen představenstva


17. Projekt Cyklostezka Ohře – Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě APDM

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 668/06/11

- schvaluje návrh Dodatku č. 1 příkazní smlouvy v souvislosti s realizací projektu Cyklostezka Ohře 

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 příkazní smlouvy v souvislosti s realizací projektu Cyklostezka Ohře 

Termín kontroly: 17.10.2011 

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


18. Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje – projednání 1. souhrnného návrhu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 669/06/11

- bere na vědomí 1. souhrnný návrh aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

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






19. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Politika životního prostředí na Islandu 
– výměna zkušeností“
- 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 stáhla bod z programu jednání.


20. Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Národním centrem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 670/06/11

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Dohody o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Národním centrem

Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


21. Projekt „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří 
a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 671/06/11

- souhlasí, aby Jaroslava Štádlerová, ředitelka Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, byla jmenována vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Zateplení střešního 
a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově 
pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostření, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jmenování Jaroslavy Štádlerové, ředitelky Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje, poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla ve výši 750.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 750.000,-- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla mezi Karlovarským krajem a Domovem pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla mezi Karlovarským krajem a Domovem 
pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace 

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 
- Realizace úspor energie a využití odpadního tepla byla příspěvková organizace Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žadatele o dotaci pro projekt „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově 
pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 
3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla v rámci příslušné výzvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla v rámci příslušné výzvy

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 12.250.000,-- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově 
pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 12.250.000,-- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje, zajistit spolufinancování projektu „Zateplení střešního 
a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla po celou dobu jeho realizace ve výši 10 % uznatelných výdajů, tj. 1.225.000,-- Kč včetně DPH a výdajů neuznatelných

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla po celou dobu jeho realizace ve výši 10 % uznatelných výdajů 
tj. 1.225.000,-- Kč včetně DPH a výdajů neuznatelných

Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


22. Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Střední průmyslové školy Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 672/06/11

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej neupotřebitelného movitého majetku třetím osobám, který je ve správě příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov
	Hydraulický zvedák,  inv. č. 00314, obchodní firmě Auto Služby Ostrov s.r.o., za cenu 
19.000,-- Kč

Bruska rovinná FA 2x1, inv. č. 00045, obchodní firmě Renatechnik, s.r.o., Praha 4, za cenu 20.000,-- Kč
Univerzální frézka 6 H 81, inv. č. 00044, Ing. Janu Smolíkovi, bytem Ostrov, za cenu 8.000,-- Kč

- souhlasí s tím, že finanční prostředky ve výši 47.000,-- Kč, získané prodejem movitého majetku, zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov, Ing. Pavlu Žemličkovi, uzavřít s třetími osobami kupní smlouvy
	
Termín kontroly: 5.9.2011

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


23. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 525/84; 525/132; 559/8; 559/1, k. ú. Dvory dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“ – vodovod na pozemcích města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 673/06/11

- souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemkovým parcelám č. 525/84; 525/132; 559/8; 559/1, 
k. ú. Dvory, v majetku města Karlovy Vary, na kterých je umístěn vodovod, vybudovaný v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“, ve prospěch Karlovarského kraje

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Karlovy Vary (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) k pozemkovým parcelám č. 525/84; 525/132; 559/8; 559/1, k. ú. Dvory, na kterých je umístěna vodovodní přípojka, a to za jednorázovou úhradu ve výši 28.800,-- Kč včetně DPH

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


24. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/112; 527/37; 527/144, k. ú. Dvory dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 674/06/11

- souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemkovým parcelám v k. ú. Dvory, na kterých jsou umístěny inženýrské sítě, vybudované v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“, ve prospěch Karlovarského kraje

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČR, Krajským soudem v Plzni 
(jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) k pozemkovým parcelám 
č. 527/112; 527/37; 527/144, k. ú. Dvory, na kterých je umístěna plynovodní a vodovodní přípojka, 
a to za jednorázovou úhradu ve výši 76.750,-- Kč (není plátcem DPH)

Termín kontroly: 5.9.2011 

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


25. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Jenišov 
a k. ú. Hory u Jenišova – ŘSD ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 675/06/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 182/13, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1058-98/2011 z původní pozemkové parcely č. 182/13 a označena původním parcelním číslem jako pozemková parcela č. 182/13 o výměře 933 m2 a pozemků p.č. 182/14 o výměře 1695 m2, p.č. 182/20 o výměře 6 m2, p.č. 792 o výměře 7301 m2, vše v k. ú. a obci Jenišov a pozemků p.č. 493/35 o výměře 58 m2, p.č. 493/37 o výměře 5915 m2 a p.č. 493/40 o výměře 1362 m2, vše v k. ú. Hory u Jenišova a obci Hory formou darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 65993390 
(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 ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR 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: 3.10.2011

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


26. Schválení smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby 
„R6 - Nové Sedlo - Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 676/06/11
- souhlasí s uzavřením smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „R6 - Nové Sedlo - Sokolov“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
Praha 4, PSČ 145 05, IČ 65993390 (na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (na straně druhé)

- schvaluje znění smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby 
„R6 - Nové Sedlo - Sokolov“ dle návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „R6 - Nové Sedlo - Sokolov“ a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 3.10.2011

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


27. Schválení smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby 
„R6 - Sokolov - Tisová“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 677/06/11

- souhlasí s uzavřením smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „R6 - Sokolov - Tisová“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ 65993390 (na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (na straně druhé)

- schvaluje znění smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby 
„R6 - Sokolov - Tisová“ dle návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „R6 - Sokolov - Tisová“ a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 3.10.2011

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


28. Souhlas s odstraněním stavby v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 678/06/11

- souhlasí s odstraněním stavby v majetku Karlovarského kraje - stáje pro prasata č. 5 na pozemku st.p.č. 31/2, k. ú. Dolní Dvory, situovanou v areálu Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, se sídlem U Farmy 30/11, 350 02 Cheb, IČ 00076899

- pověřuje Ing. Leoše Horčičku, ředitele Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace, zastupováním Karlovarského kraje při všech právních úkonech souvisejících s realizací zřízení krajského střediska environmentální výchovy

Termín kontroly: 5.9.2011

Zodpovídá: 	Ing. Leoš Horčička, ředitel Školní statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace


29. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 239/3 
a p.p.č. 241/3 v k. ú. Pstruží u Merklína

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 679/06/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 239/3 o výměře 15 m2 a p.p.č. 241/3 o výměře 2 m2 v k. ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín, formou kupní smlouvy mezi panem Stanislavem Sloupem, bytem Pstruží 23, PSČ 363 01 Merklín 
- Pstruží (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 1.270,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku pana Stanislava Sloupa do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 3.10.2011

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


30. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1367 a p.p.č. 1375/2 v k. ú. Potůčky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 680/06/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 1367 o výměře cca 241 m2 a p.p.č. 1375/2 o výměře cca 100 m2 v k. ú. a obci Potůčky, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, 
Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za  kupní cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy 
o oceňování majetku platných ke dni podpisu kupní smlouvy, na základě znaleckého posudku s cenou obvyklou v místě a čase, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 3.10.2011

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



31. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 4029/31, 
p.p.č. 4029/34  a p.p.č. 4030/40 v k. ú. Hranice u Aše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 681/06/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků p.p.č. 4029/31 o výměře 2800 m2, p.p.č. 4029/34 o výměře 71 m2 a p.p.č. 4030/40 o výměře 3534 m2 
v k. ú. Hranice u Aše a obci Hranice, formou kupní smlouvy mezi panem Josefem Tomšů a paní Zdenkou Tomšů, oba bytem Zborovská 112, PSČ 351 24 Hranice (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 60,-- Kč/m2, tj. celkem 384.300,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Tomšů do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 3.10.2011

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


32. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky včetně části stavby silnice č. III/21030, SO 107, mostu ev. č. 21030-2, součástí a příslušenství 
v k. ú. Svatava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 682/06/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 690/1, č. 691/1, č. 692, č. 699/1 o celkové výměře 5396 m2 a část pozemku p.č. 741/1 jejíž přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu, vyhotoveného po skutečném provedení stavby „II/210 Západní obchvat Sokolov 
– Svatava“, vše včetně části stavby silnice č. III/21030 o předpokládané délce 0,940 km, mostu ev. č. 21030-2, součástí a příslušenství a stavebního objektu SO 107 – Sjezd na místní komunikaci Svatava 
v k. ú. a obci Svatava formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí, stavby silnice III/21030, mostu ev. č. 21030-2, SO 107, součástí a příslušenství mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a městysem Svatava, se sídlem Svatava, ČSA 277, PSČ 357 03, IČ 00573141 (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti včetně části stavby silnice č. III/21030, mostu ev. č. 21030-2, SO 107, součástí a příslušenství na své úřední desce, tj. do 20.07.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, 
a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku městyse Svatava

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.č. 690/1, č. 691/1, č. 692, č. 699/1 o celkové výměře 5396 m2 a části pozemku p.č. 741/1, jejíž přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu, vyhotoveného po skutečném provedení stavby „II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava“, vše včetně části stavby silnice č. III/21030 o předpokládané délce 0,940 km, mostu ev. č. 21030-2, součástí a příslušenství a stavebního objektu SO 107 
– Sjezd na místní komunikaci Svatava v k. ú. a obci Svatava formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí, stavby silnice III/21030, mostu ev. č. 21030-2, SO 107, součástí a příslušenství mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a městysem Svatava, se sídlem Svatava, ČSA 277, PSČ 357 03, IČ 00573141 (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti včetně části stavby silnice č. III/21030, mostu ev. č. 21030-2, SO 107, součástí a příslušenství na své úřední desce, 
tj. do 20.07.2011, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku městyse Svatava

- 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 smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 3.10.2011

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

33. Výpůjčka budov č.p. 248 na pozemku st.p.č. 589 a č.p. 249 na pozemku st.p.č. 590, 
vč. souvisejících pozemků, vše v k. ú. Tašovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 683/06/11

- schvaluje výpůjčku následujících nemovitostí, včetně vnitřního vybavení a příslušenství v k. ú. Tašovice:

- budova č.p. 248 (způsob využití rodinný dům), postavená na stavební parcele č. 589
- budova č.p. 249 (způsob využití rodinný dům), postavená na stavební parcele č. 590
- stavební parcela č. 589 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 80 m2
- stavební parcela č. 590 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 79 m2
- pozemek parc. č. 123/77 (trvalý travní porost) o výměře 285 m2
- pozemek parc. č. 123/78 (trvalý travní porost) o výměře 43 m2
- pozemek parc. č. 123/107 (trvalý travní porost) o výměře 40 m2

na dobu neurčitou, formou smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi Dětským domovem Karlovy Vary 
a Ostrov, příspěvkovou organizací, se sídlem Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov, IČ 63553660 
(jako půjčitel na straně jedné) a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., se sídlem Bezručova 19, 
360 66 Karlovy Vary, IČ 26365804 (jako vypůjčitel na straně druhé)

Termín kontroly: 5.9.2011

Zodpovídá: Mgr. Petr Zmuda, ředitel Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvkové organizace



34. 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 684/06/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1765 v k. ú. Lažany u Štědré, silnice č. II/207 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 116-5962/2009 ze dne 01.07.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel vNN), 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.č. 245/1 a p.č. 245/2 v k. ú. Hlavno, silnice č. III/21218 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 170-1398/2009 ze dne 09.06.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 591/1, p.p.č. 594 a p.p.č. 595/1 v k. ú. Klášter Teplá, silnice č. II/210 a č. III/2107 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 401, 886-88/2010 ze dne 19.01.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006

- 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: 3.10.2011

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


35. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přeložení komunikačního zařízení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., do částí pozemků p.p.č. 1178 a p.p.č. 1185/6 
v k. ú. Potůčky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 685/06/11

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Modernizace silnice II/221 Horní Blatná - Potůčky, km 65,266 – 66,394“, jejímž předmětem je závazek k umístění komunikačního zařízení pod označením „SO 401 – Úprava sdělovacího kabelu“ pod silnici II/221 do částí pozemků p.p.č. 1178 a p.p.č. 1185/6 v k. ú. a obci Potůčky a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336, zastoupenou na základě pověření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 3.11.2008, panem Luďkem Kalinou (jako budoucí oprávněný 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako stavebník vynucené překládky komunikačního zařízení a současně budoucí povinný na straně druhé) 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 3.10.2011

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



36. Poskytování příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011 – žádost o prodloužení termínu k dodání povinných podkladů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 686/06/11

- schvaluje prodloužení termínu Římskokatolické farnosti Františkovy Lázně pro dodání povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2011 na akci obnovy: Františkovy Lázně, kostel Povýšení sv. Kříže – malířské práce na 4 konzolách a 2 ostěních vstupů 
do sakristií v presbytáři, a to do 10.6.2011

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodloužení termínu městu Žlutice pro dodání povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2011 na akci obnovy: Žlutice, sloup Nejsvětější Trojice – restaurování, a to do 4.7.2011

Termín kontroly: 17.10.2011

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


37. Oznámení o ukončení projektu „Knedlík – kloss – knödel aneb knedlíkové nebe“ realizovaného z prostředků Dispozičního fondu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


38. Oznámení o ukončení projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ realizovaného z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 687/06/11

- bere na vědomí informaci o ukončení finanční a věcné realizace projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ administrovaného odborem kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci o ukončení finanční a věcné realizace projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ administrovaného odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

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


39. Udělení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 
na investiční akci „Rekonstrukce opěrné zdi Královská mincovna Jáchymov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 688/06/11

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje PR č. 01/2009. Výjimka se týká dodavatele investiční akce „Rekonstrukce opěrné zdi Královská mincovna Jáchymov“ - firmy RESA - sanace 
a rekonstrukce, spol. s r.o., se kterou bude podepsán dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 o rozšíření předmětu plnění. 

- ukládá odboru ekonomickému, v případě potřeby, zajištění dofinancování investiční akce „Rekonstrukce opěrné zdi Královská mincovna Jáchymov“ ve výši 137.568,00 Kč

Termín kontroly: 19.9.2011

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


40. Návrh na uložení smluvní pokuty za jednorázové porušení povinnosti příjemcem příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje  na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu 
v letech 2008 a 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 689/06/11
- schvaluje uložení smluvní pokuty společnosti České lázně v Evropě o.p.s., v celkové výši 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti stanovené smlouvou a v souladu s čl. VI. odst. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu v roce 2008

- schvaluje uložení smluvní pokuty společnosti Laverna Romana s.r.o., v celkové výši 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak je uvedeno v čl. VI. odst. 1 smlouvy 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu 
v roce 2010

- schvaluje uložení smluvní pokuty společnosti Hotel Krakonoš s.r.o., v celkové výši 1.500,-- Kč 
(slovy: jedentisícpětsetkorunčeských) za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak je uvedeno v čl. VI. odst. 1 smlouvy 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu 
v roce 2010

Termín kontroly: 8.8.2011

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


41. Poskytnutí příspěvku na pořádání mezinárodní konference – 10. ročníku Česko-německých otolaryngologických dnů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 690/06/11

- projednala žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví, 
na organizaci mezinárodní konference – 10. ročníku Česko-německých otolaryngologických dnů, kterou pořádá Karlovarská krajská nemocnice a.s.

- schvaluje poskytnutí částky 50.000,-- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví, Karlovarské krajské nemocnici a.s., na organizaci mezinárodní konference – 10. ročníku 
Česko-německých otolaryngologických dnů, které se budou konat ve dnech 21. – 22.10.2011 v Karlových Varech 
- schvaluje návrh a uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 50.000,-- Kč mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na organizaci 10. ročníku mezinárodní konference Česko-německých otolaryngologických dnů, dle návrhu

Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


42. Projekt „Adaptační kempy“ příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 691/06/11

- bere na vědomí projektový záměr „Adaptační kempy“ příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov v rámci 1. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Petra Čavojského, ředitele příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov, vedoucím projektu „Adaptační kempy“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Adaptační kempy“ byla příspěvková organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Adaptační kempy“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Adaptační kempy“ ve výši cca 3.500.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 17.10.2011  

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


43. Změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 692/06/11

- schvaluje s účinností od 1. září 2011 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 
53-41-M/01 Zdravotnický asistent, denní forma vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, ze 180 na 220
 - ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
Termín kontroly: 8.8.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


44. Poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 693/06/11

- schvaluje poskytnutí odměny PhDr. Pěvuši Zlatohlávkové, ředitelce příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměny 
Termín kontroly: 5.9.2011

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


45. Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 694/06/11

- projednala záměry ředitelů níže uvedených příspěvkových organizací, zřizovaných Karlovarským krajem, které vykonávají činnost školních družin, přerušit jejich činnost v době hlavních školních prázdnin školního roku 2010/2011
- Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
- Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
- Základní škola praktická Žlutice

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

Termín kontroly: 8.8.2011

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


46. Zřízení přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 695/06/11
- schvaluje zřízení 5 přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, pro školní rok 2011/2012 za podmínky, že se v každé této třídě bude vzdělávat nejméně 7 dětí

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

Termín kontroly: 8.8.2011

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 696/06/11

- 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

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011 dle přílohy č. 1 v celkové výši 400.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto finančních příspěvků v celkové výši 400.000,-- Kč 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje 
dle přílohy č. 2 v celkové výši 50.000,-- Kč

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

Termín kontroly: 5.9.2011

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


48. Stížnosti, petice a další podání s rozborem za rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 697/06/11

- bere na vědomí zprávu o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a dalších podání za rok 2010 
s rozborem
Zodpovídá: Mgr. Jaromír Kruták, vedoucí odboru kontroly




49a) Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 1.7.2011 (mimo řádný termín)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 698/06/11

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 1.7.2011 (mimo řádný termín)

A.	Volba návrhové komise
B.	Volba ověřovatelů zápisu
C.	Schválení programu jednání

1.	Zapojení Karlovarského kraje do Evropského seskupení pro územní spolupráci
2.	Projekt: „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“
3.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému olympijskému výboru
4.	Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje a Akční plán k realizaci Koncepce EVVO Karlovarského kraje
5.	Různé

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

