Usnesení z 26. jednání RKK dne 11.7.2011
11.7.2011		Strana 1 (celkem 12)
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 26. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 11. července 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:10 do 11:15 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		MUDr. Larva
Přizvaní:		Ing. Správková
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná
 


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.7.2011		  RK 705/07/11	
2.	Rozpočtové změny									  RK 706/07/11	
3.	Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	  RK 707/07/11
pro Cyklistický klub TEAM BIKE Březová o.s.  
4.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 708/07/11
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Integrovaná 
střední škola technická a ekonomická Sokolov
5.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov 	  RK 709/07/11
pro seniory v Hranicích
6.	Výsledek administrativní kontroly projektu „Další vzdělávání pedagogických            RK 710/07/11	 	pracovníků v Karlových Varech“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0004 realizovaným 
	příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech a přijetí 
	opatření ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace První české 
	gymnázium v Karlových Varech o úlevu z povinnosti odvodu za porušení 
	rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského kraje
7.	Výsledek veřejnosprávních kontrol projektu „Učíme správně technické obory“           RK 711/07/11	
reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0019 realizovaného příspěvkovou organizací 
	Integrovaná střední škola Cheb a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům 
	a žádosti příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb o úlevu 
	z povinností odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského 
	kraje
8.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast    RK 712/07/11	
podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci 
grantového projektu
9.	Žádost Národního institutu pro další vzdělávání, o prominutí odvodu a penále 	RK 713/07/11	
	za porušení rozpočtové kázně
10.	Zadávací řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zateplení ISŠ Cheb“                         RK 714/07/11	 
11.	Prominutí pohledávky za povinným Josefem Oborníkem 	RK 715/07/11	
12.	Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby Dopravní terminál 	RK 716/07/11
	Sokolov mezi Karlovarským krajem, městem Sokolov a společností Telefónica 
	Czech Republic, a.s.
13.	Schválení Smluv o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého 	RK 717/07/11
	napětí v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem 
	a společností ČEZ Distribuce, a.s.
14.	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka 		   RK 718/07/11
zkapalněného plynu do zásobníků pro plynové kotelny na LKKV“
15.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		   RK 719/07/11 
	„Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“
16.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		   RK 720/07/11 
	„Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“
17.	1. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2011	    RK 721/07/11
18.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Politika životního prostředí 	    RK 722/07/11
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
19.	Aktualizace Předpisu Rady Karlovarského kraje k řízení projektů financovaných 	    RK 723/07/11
	ze strukturálních fondů Evropské unie a evropských finančních mechanizmů
20.	Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb		    RK 724/07/11
21.	Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 		    RK 725/07/11
	v oblasti prevence kriminality v roce 2011
22.	Zpráva o průběžném plnění projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním 		    RK 726/07/11 
onemocněním na území Karlovarského kraje“
23.	Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování 		    RK 727/07/11
	příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“
24.	Nepodstatná změna Individuálního projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost 	    RK 728/07/11
dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“, reg. č. 
CZ. 1.04./3.1.00/05.00047
25.	Schválení smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících 		    RK 729/07/11
s realizací stavby „R6 – Knínice - Bošov“
26.	Schválení smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících 		    RK 730/07/11
	s realizací stavby „R6 – Žalmanov - Knínice“
27.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 		    RK 731/07/11
– pozemky p.p.č. 287/3, p.p.č. 287/4 v k. ú. Nové Kounice a p.p.č. 305/9 
v k. ú. Rybničná
28.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	    RK 732/07/11 
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
29.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku města 	    RK 733/07/11
Horní Slavkov a záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku 
Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov
30.	Souhlas s pokácením šesti kusů dřevin, rostoucích v areálu Domu dětí a mládeže 	    RK 734/07/11
v Karlových Varech na p.p.č. 413 v k. ú. Rybáře
31.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a přímé převedení movitého 	    RK 735/07/11 
majetku příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením 
„PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
32.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p. p. č. 526/1 a 577/1, k. ú. Dvory dotčených 	   RK 736/07/11
stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“ 
– vodovod na pozemcích ve správě Pozemkového fondu ČR
33.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p. p. č. 527/117 a 664/9 k. ú. Dvory 		   RK 737/07/11
dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ 
Karlovarského kraje“
34.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p. p. č. 513/1 a 512/1, k. ú. Dvory 		   RK 738/07/11
dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ 
Karlovarského kraje“
35.	Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Střední 		   RK 739/07/11
	průmyslové školy Ostrov
36.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		   RK 740/07/11 
	příspěvkovým organizacím
37.	Přerozdělení  příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 	   RK 741/07/11
	památek a památkově hodnotných objektů v roce 2011
38.	Schválení přijetí finančního příspěvku městem Mariánské Lázně na inzerci 		   RK 742/07/11 
	v časopise „World Heritage“ v roce 2011 v rámci podpory nominace k zápisu 
	měst západočeského lázeňského trojúhelníku na seznam světového dědictví 
	UNESCO
39.	Poskytování příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	   RK 743/07/11
	rezervací a městských památkových zón 2011 – žádost o prodloužení termínu 
	pro dodání podkladů
40.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	   RK 744/07/11
	rezervací a městských památkových zón 2011 - II. etapa
41.	  Příprava zadávacího řízení na veřejné zakázky: „Grafické zpracování a tisk 		   RK 745/07/11
		  propagačních materiálů v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní 
          dědictví jako šance pro region“ a „Zajištění společného sekretariátu v rámci 
          projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“
      - schválení formy zadávacích řízení
      - schválení hodnotících kritérií a jejich vah
      - jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
         - jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
42.	  Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci 		   RK 746/07/11
		Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
43.		Změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové 	   RK 747/07/11	
		organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
44.		Změna usnesení č. RK 636/06/11 - Výsledek kontroly provedené u příspěvkové 	   RK 748/07/11
		organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou 
a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
45.		Výjimka z počtu žáků v příspěvkové organizaci Obchodní akademie, vyšší odborná 	   RK 749/07/11	
		škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy 
		Vary
46.		Průběžná informace o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové 	   RK 750/07/11
		organizace Gymnázium Ostrov
47.		Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na pořádání 	   RK 751/07/11
2. Česko-německé myslivecké slavnosti
48.		Vyjádření k oznámení záměru „Výroba za použití PUR v areálu 			   RK 752/07/11
		ELEKTROMETALL s.r.o. Mariánské Lázně“ podle § 6 odst. 7 zákona 
		č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
49.	 Vodohospodářské akce podporované z Ministerstva zemědělství ČR			   RK 753/07/11
		a spolufinancování Karlovarským krajem – schválení smluv
50a)		Smlouva o propagaci obchodního jména						   RK 754/07/11
50b)		Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/130; 	   RK 755/07/11
		527/33; 527/108, k. ú. Dvory, ve prospěch společnosti TIMA spol. s r.o. - obchodně 
		výrobní služby
50c)		Vyjádření k podnětu Transparency International ČR					   RK 756/07/11
50d)  Projekt rekonstrukce recepce a podatelny - Krajský úřad Karlovarského kraje 	   RK 757/07/11	


















            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
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 50 a)	Smlouva o propagaci obchodního jména

bod č. 50 b)	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/130; 527/33; 527/108, k. ú. Dvory, ve prospěch společnosti TIMA spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

bod č. 50 c)	Vyjádření k podnětu Transparency International ČR

bod č. 50 d)	Projekt rekonstrukce recepce a podatelny - Krajský úřad Karlovarského kraje 



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.7.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 705/07/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.7.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 706/07/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 246/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 614.794,58 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji pro společnost Rybářství Mariánské Lázně s.r.o., U Mlékárny 717/8, 353 01 Mariánské Lázně

Rozpočtovou změnu č. 247/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 300.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu vlády České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro činnost krajského koordinátora romských poradců v roce 2011 na financování platu 1 zaměstnance včetně povinných odvodů.
Rozpočtovou změnu č. 248/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním dodatečných voleb do Zastupitelstva obce Prameny vyhlášených na 2. července 2011.

Rozpočtovou změnu č. 249/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 212.808,36 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 250/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.999,20 Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s.

Rozpočtovou změnu č. 251/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 12.325,-- Kč z důvodu zapojení příjmů roku 2011 na základě připsané platby od odběratele Císařské Lázně na úhradu pojištění objektu Císařské Lázně za měsíc květen. 

Rozpočtovou změnu č. 252/2011
- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy odboru ekonomického do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 10.864.925,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na nákup 4 ks sanitních vozů RZP a 1 ks vozu DRNR v celkové hodnotě 16.864.925,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje. Finanční prostředky ve výši 6.000.000,-- Kč byly zaslány příspěvkové organizaci již v roce 2010 na nákup sanitních vozů na základě schválené rozpočtové změny č. 441/2010.

Rozpočtovou změnu č. 253/2011
- navýšení  příjmů  a  výdajů Karlovarského kraje o částku  10.605.040,-- Kč zapojením příjmů –  daně 
z  příjmů právnických osob placené Karlovarským krajem za rok 2010 do rozpočtu ekonomického odboru, odkud tato daň byla 24.6.2011 uhrazena

Rozpočtovou změnu č. 254/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové výši ± 70.000,-- Kč pro subjekty v kulturní 
a sportovní oblasti (rozpis na jednotlivé subjekty je uveden v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 255/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 23.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary určenou na „Restaurování významných regionálních dokumentů zaměřených na balneologii“ z dotačního řízení Knihovna 21. století

Rozpočtovou změnu č. 256/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 46.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb na realizaci „Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji“ z programu Podpora tradiční lidové kultury

Rozpočtovou změnu č. 257/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 280.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace 
z Ministerstva kultury České republiky určené na realizaci akce „Mezinárodní konzultační kulatý stůl vyzvaných odborníků k porovnání architektonických a urbanistických hodnot měst Západočeského lázeňského trojúhelníku lázeňských měst s významnými lázněmi 19. století v Evropě“

Rozpočtovou změnu č. 258/2011
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 2.500.000,-- Kč do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování výdajů přípravné fáze projektu Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu. Projekt je připravován k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 

Rozpočtovou změnu č. 259/2011
- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy odboru ekonomického do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 289.440,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na odborné posouzení smlouvy o nájmu části podniku společnosti Nemos Sokolov s.r.o., v rámci veřejné zakázky „Posouzení smlouvy o nájmu části podniku z hlediska souladu s platnou právní úpravou ČR v dané oblasti, včetně vazby na nezbytné kroky spojené s rozhodnutím jediného akcionáře pronajímaného podniku“. Toto posouzení provede na základě smlouvy Mgr. MUDr. Pavel Strejc, advokát.

Rozpočtovou změnu č. 260/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 v celkové částce ± 365.404,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty příspěvkových organizací Karlovarského kraje, a to Střední zemědělské školy Dalovice v částce 173.624,-- Kč a Střední průmyslové školy Ostrov v částce 191.780,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 261/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 25.650,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského Kraje Pedagogicko-psychologickou poradnu Karlovy Vary k posílení prostředků na platy pedagogických pracovníků.

Rozpočtovou změnu č. 262/2011
- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 221.501,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu keramickou a sklářskou Karlovy Vary v částce 139.151,-- Kč a pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje:
	Mateřskou školu Březová, Staromlýnská ulice, v částce 35.100,-- Kč 
	Mateřskou školu Mariánské Lázně, Hlavní ulice, v částce 13.500,-- Kč
	Základní uměleckou školu Teplá v částce 33.750,-- Kč


Rozpočtovou změnu č. 263/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 17.430.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů ve školství v období III. čtvrtletí 2011 
pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 264/2011
- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 114.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Teplá Základní školu v Teplé, Školní 258, která vznikla k 1.7.2011 v důsledku splynutí dvou subjektů, a to Základní školy Teplá, Školní 258 a Základní školy praktické Teplá, Fučíkova 270. Jedná se o prostředky z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené 
na financování rozvojového programu „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004“
- č.j. 29 127/2010-26“.

Rozpočtovou změnu č. 265/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 20.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského Kraje Gymnázium Sokolov k posílení prostředků na zajištění financování metodika krajského vzdělávacího centra.

Rozpočtovou změnu č. 266/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 200.000,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje jako část odvodu za porušení rozpočtové kázně 
od Základní umělecké školy Žlutice. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 267/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí investiční účelové dotace ve výši 259.600,-- Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve stejné výši. Dotace byla poskytnuta na základě předložené monitorovací zprávy a jedná se o následné proplacení vynaložených výdajů za rekonstrukci prostor SOŠ a SOU Nejdek, Závodu míru 144, Karlovy Vary, pro potřeby poskytovatele sociálních služeb Farní charita Karlovy Vary 
a za rekonstrukci prostor Střední školy živnostenské v Sokolově, K. H. Borovského 1267, Sokolov, 
pro potřeby poskytovatele sociálních služeb Denní centrum Mateřídouška o.p.s., v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012 (OP LZZ I.), schváleného k financování v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb               

Rozpočtovou změnu č. 268/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 23.745.484,11 Kč z titulu přijetí 8. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené 
na financování realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012 (OP LZZ I.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 
3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Rozpočtovou změnu č. 269/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 6.061.103,13 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 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 270/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 300.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii 4 – galerii fotografie na celoroční výstavní činnost

Termín kontroly: 8.8.2011

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


3. Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Cyklistický klub TEAM BIKE Březová o.s.  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 707/07/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Cyklistický klub TEAM BIKE Březová o.s., ve výši 10.000,-- Kč na Etapový závod horských kol Březovský bike 2011

- souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Cyklistickým klubem TEAM BIKE Březová o.s.  
Termín kontroly: 19.9.2011
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


4. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 708/07/11

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 1.500.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 1.500.000,-- Kč příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na rekonstrukci elektroinstalace 
ve stávajících objektech školy

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


5. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov pro seniory 
v Hranicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 709/07/11

- schvaluje změnu účelu použití investičních prostředků ve výši 80.000,-- Kč příspěvkové organizace Domov pro seniory v Hranicích ze schválené investiční akce „Malování obytných buněk“ na investiční akci „Nákladní výtah do kuchyňského provozu“ 

Zodpovídá: Ing. Libor Syrovátka, ředitel příspěvkové organizace


6. Výsledek administrativní kontroly projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0004 realizovaným příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 710/07/11
- bere na vědomí závěry z administrativní kontroly projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0004, provedené odborem investic 
a grantových schémat u příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- ukládá příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech povinnost odvodu 
do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 1.358,-- Kč 

- schvaluje povolit v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úlevu z povinnosti odvodu z částky 
1.358,-- Kč do rozpočtu Karlovarského kraje a to ve výši 80 % z této částky

- ukládá odboru investic a grantových schémat realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Termín kontroly: 5.9.2011

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


7. Výsledek veřejnosprávních kontrol projektu „Učíme správně technické obory“ 
reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0019 realizovaného příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům a žádosti příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb o úlevu z povinností odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 711/07/11

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly projektu „Učíme technické obory“ 
reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0019, provedené odborem kontroly u příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb ze dne 19.4.2011

- ukládá příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 237.405,-- Kč 

- schvaluje povolit v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úlevu z povinnosti odvodu z částky 237.405,-- Kč do rozpočtu Karlovarského kraje a to ve výši 75 % z této částky, tj. 178.053,75 Kč. Odvod činí 59.351,25 Kč.

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly projektu „Učíme technické obory“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0019, provedené odborem kontroly u příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb ze dne 10.6.2011

- ukládá příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 22.400,-- Kč 

- schvaluje povolit v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úlevu z povinnosti odvodu z částky 
22.400,-- Kč do rozpočtu Karlovarského kraje a to ve výši 90 % z této částky, tj. 20.160,-- Kč. Odvod činil 2.240,-- Kč, povinnost odvodu již byla splněna. 

- ukládá odboru investic a grantových schémat realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Termín kontroly: 3.10.2011

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


8. Globální grant 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 – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 712/07/11

- schvaluje Dodatek č. 3, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a Základní školou Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvkovou organizací, dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 3, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a Základní školou Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvkovou organizací, dle návrhu
Termín kontroly: 5.9.2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


9. Žádost Národního institutu pro další vzdělávání, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 713/07/11

- souhlasí s prominutím povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 17.244,-- Kč Národnímu institutu pro další vzdělávání, a to ve výši 100 % z této částky

- souhlasí s prominutím povinnosti zaplatit penále ve výši 14.408,-- Kč za prodlení s odvodem 
za porušení rozpočtové kázně

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 17.244,-- Kč Národnímu institutu pro další vzdělávání, a to ve výši 100 % z této částky

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti zaplatit penále 
ve výši 14.408,-- Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 
Termín kontroly: 19.9.2011

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




10. Zadávací řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zateplení ISŠ Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 714/07/11

- bere na vědomí odstoupení vítězného uchazeče Petra Žehra – Kolegium s nabídkovou cenou 7.550.388,-- Kč včetně DPH a rezervy ze 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

- schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí firmou ŠU-STR s.r.o., s nabídkovou cenou 8.172.743,50 Kč včetně DPH a rezervy 

- pověřuje PhDr. Bc. Miroslava Lišku, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, podpisem smlouvy o dílo 

Termín kontroly: 3.10.2011 

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


11. Prominutí pohledávky za povinným Josefem Oborníkem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 715/07/11

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky za povinným Josefem Oborníkem, trvalý pobyt 
Na Průhoně 3810/1, 430 03 Chomutov, IČ 467 35 119, ve výši 4.000,-- Kč

Termín kontroly: 17.10.2011

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


12. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem, městem Sokolov a společností Telefónica Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 716/07/11

- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem, městem Sokolov 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, městem Sokolov a společností Telefónica Czech Republic, a.s.

Termín kontroly: 19.9.2011

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



13. Schválení Smluv o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 717/07/11

- schvaluje Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smluv o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s.

Termín kontroly: 19.9.2011

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


14. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka zkapalněného plynu 
do zásobníků pro plynové kotelny na LKKV“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 718/07/11

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka zkapalněného plynu do zásobníků pro plynové kotelny na LKKV“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídky firmy TOMEGAS spol. s r.o., Táborská 260, 399 01 Milevsko, IČ 251 74 363, s nabídkovou cenou 3.490,-- Kč bez DPH za 1 tunu zkapalněného plynu. 

- schvaluje vyloučení uchazeče VITOGAZ  ČR, s.r.o., Tyršova 535, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
IČ 49679597, z důvodů nesplnění zadávacích podmínek výběrového řízení – prokázání kvalifikačních předpokladů

Termín kontroly: 8.8.2011

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


15. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 719/07/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Mikroelektronika spol. s r.o., IČ 15029221, se sídlem Vysoké Mýto, Dráby 849, PSČ 566 01, s nabídkovou cenou 
53.754.229,-- Kč, včetně DPH ve výši 20 %. 

- pověřuje Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, jednáním o konečném znění návrhu „Smlouvy na realizaci vozidlového odbavovacího systému Karty Karlovarského kraje“ včetně příloh a konečném znění návrhu „Smlouvy na zabezpečení provozu, údržby a servisu vozidlového odbavovacího systému Karty Karlovarského kraje“ včetně příloh s vybraným uchazečem po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 8.8.2011

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


16. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 720/07/11

- schvaluje vyřazení nabídky uchazeče XT-Card a.s., Praha 3, Pernerova 2819/2c, PSČ 130 00, 
IČ 27408256, ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena společná nabídka uchazeče Plzeňské dopravní podniky, a.s., IČ 25220683, se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží č.p. 920/12, PSČ 303 23 
a Karlovarská karta s.r.o., IČ 24809888, se sídlem Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, okres Praha 
hl. m., PSČ 149 00, s nabídkovou cenou 84.276.000,-- Kč, včetně DPH ve výši 20 %.  

- pověřuje Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, jednáním o konečném znění návrhu „Smlouvy na realizaci systému Karty Karlovarského kraje“ včetně příloh a konečném znění návrhu „Smlouvy na zabezpečení provozu, údržby a servisu systému Karty Karlovarského kraje“ včetně příloh s vybraným uchazečem po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 8.8.2011

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


17. 1. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 721/07/11

- bere na vědomí 1. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2011, v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí 1. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2011, v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje, dle návrhu
Termín kontroly: 17.10.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


18. 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
usnesením č. RK 722/07/11

- bere na vědomí zprávu o průběhu příprav studijní cesty reprezentantů Karlovarského kraje plánovanou v rámci projektu „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zakázky malého rozsahu dle § 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Politika životního prostředí na Islandu 
– přenos zkušeností“ 

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- schvaluje jediné hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich náhradníky:
       - člen: Mgr. Miroslava Hrušková                          - náhradník: Ing. Kateřina Bláhová
       - člen: Ing. Martina Fučíková                                - náhradník: Bc. Filip Degl
       - člen: Petr Vajce                                                   - náhradník: Mgr. Petra Uhlířová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
       - člen: Ing. Radomil Gold	- náhradník: Hana Hozmanová
       - člen: Ing. Václav Živný	- náhradník: Mgr. Tomáš Hybner
       - člen: Ing. Irena Šteflová	- náhradník: Petra Kolářová
       - člen: Ing. Martina Fučíková	- náhradník: Bc. Filip Degl
       - člen: Petr Křenek	- náhradník: Ing. Jana Irovská 
Termín kontroly: 21.11.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


19. Aktualizace Předpisu Rady Karlovarského kraje k řízení projektů financovaných 
ze strukturálních fondů Evropské unie a evropských finančních mechanizmů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 723/07/11

- schvaluje aktualizaci Předpisu Rady Karlovarského kraje k řízení projektů financovaných 
ze strukturálních fondů Evropské unie a evropských finančních mechanizmů
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


20. Změna platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 724/07/11
- stanovuje nové výše platů ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb 
dle předloženého návrhu, s účinností od 1.8.2011

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené se schváleným usnesením
Termín kontroly: 5.9.2011
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


21. Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 725/07/11

- schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2011 v celkové výši 149.920,-- Kč dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
Termín kontroly: 21.11.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


22. Zpráva o průběžném plnění projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 726/07/11

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje ke dni 31.5.2011

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

23. Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 727/07/11

- souhlasí s projektovým záměrem Individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení projektový záměr Individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

- souhlasí se zařazením projektového záměru Individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektového záměru Individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- souhlasí s realizací Individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“, s finančním krytím projektu, 
s předběžným harmonogramem a s aktivitami projektu dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“, finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu

- schvaluje vymezení sociálně vyloučených romských lokalit na území Karlovarského kraje dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o finanční podporu z OP LZZ 
na individuální projekt Karlovarského kraje ,,Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


24. Nepodstatná změna Individuálního projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“, reg. č. CZ. 1.04./3.1.00/05.00047

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 728/07/11

- bere na vědomí nepodstatnou změnu v Individuálním projektu Karlovarského kraje 
č. OPLZZ-ZS824-37/2011 „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ ohledně přesunu prostředků rozpočtu z aktivity č. 3 – „posílení kapacit sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami uživatelů a realizace jejich přechodu“ do aktivity č. 1 – „APDM řízení 
a administrace projektu“, ve výši 334.800,-- Kč, z důvodu nedostatečných prostředků na zajištění činností týkajících se administrace projektu

- schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci č. 243/2011, P 01/11 pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ 
dle návrhu 

Termín kontroly: 19.9.2011

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





25. Schválení smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „R6 – Knínice - Bošov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 729/07/11

- souhlasí s uzavřením smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „R6 – Knínice - Bošov“ 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 – Knínice - Bošov“ 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 – Knínice - Bošov“ a pověřuje 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 – Žalmanov - Knínice“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 730/07/11

- souhlasí s uzavřením smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „R6 – Žalmanov - Knínice“ 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 – Žalmanov - Knínice“ 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 – Žalmanov - Knínice“ a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 3.10.2011

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


27. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 287/3, p.p.č. 287/4 v k. ú. Nové Kounice a p.p.č. 305/9 v k. ú. Rybničná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 731/07/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 287/3 o výměře 647 m2 
a p.p.č. 287/4 o výměře 507 m2 v k. ú. Nové Kounice a obci Bochov a pozemek p.p.č. 305/9 o výměře 631 m2 v k. ú. Rybničná a obci Bochov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako dárce na straně jedné) a městem Bochov, se sídlem Náměstí Míru 1, PSČ 364 71 Bochov, 
IČ 00254444 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Bochov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 287/3 o výměře 647 m2 a p.p.č. 287/4 o výměře 507 m2 v k. ú. Nové Kounice a obci Bochov 
a pozemku p.p.č. 305/9 o výměře 631 m2 v k. ú. Rybničná a obci Bochov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Bochov, se sídlem Náměstí Míru 1, 
PSČ 364 71 Bochov, IČ 00254444 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Bochov

- 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


28. 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 732/07/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 318/1, p.č. 318/4, p.č. 318/6, p.č. 318/7, p.č. 318/8, p.č. 318/9, p.č. 318/14 a p.č. 318/15 v k. ú. Sokolov, silnice č. II/181 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 2899-5634/2011 ze dne 7.4.2011 (umístění inženýrských sítí – plynárenské zařízení Dopravní terminál – autobusové nádraží, Nádražní ulice Sokolov), 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 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 729 a p.p.č. 730 v k. ú. Dolní Pelhřimov, silnice č. III/2142 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu 
č. 181-178/2011 ze dne 19.4.2011 (umístění inženýrských sítí – kanalizační stoka, elektrická přípojka 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 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 129 v k. ú. Lesina, silnice č. III/21217 ve prospěch společnosti ZAPA beton, a.s., dle geometrického plánu č. 71-12/2011 ze dne 31.3.2011 (umístění inženýrských sítí – elektrická přípojka 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 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 10 v k. ú. Horní Částkov, silnice č.  III/21219 ve prospěch společnosti WINDING WE s.r.o., dle geometrického plánu č. 154-1/2011 
ze dne 28.2.2011 (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 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 744 v k. ú. Polná u Hazlova, silnice 
č.  III/21316 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 193-71/2010 
ze dne 3.3.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel VN, NS a trafostanice), 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 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 672/1 v k. ú. Habartov, silnice č.  III/21233 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 892-1354/2010 
ze dne 15.2.2010 (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 5.10.2006

- 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


29. Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku města Horní Slavkov a záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 733/07/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí následujících nemovitostí:
-  bytové jednotky č. 607/11, byt, v budově č.p. 607 na pozemku st.p.č. 853 s podílem 
ve výši 502/8957 na společných částech domu č.p. 607 a pozemku st.p.č. 853
-  bytové jednotky č. 607/12, byt, v budově č.p. 607 na pozemku st.p.č. 853 s podílem 
ve výši 502/8957 na společných částech domu č.p. 607 a pozemku st.p.č. 853
-  bytové jednotky č. 608/13, byt, v budově č.p. 608 na pozemku st.p.č. 854 s podílem 
ve výši 488/8991 na společných částech domu č.p. 608 a pozemku st.p.č. 854
-  bytové jednotky č. 608/14, byt, v budově č.p. 608 na pozemku st.p.č. 854 s podílem 
ve výši 508/8991 na společných částech domu č.p. 608 a pozemku st.p.č. 854 
vše v k. ú. a obci Horní Slavkov,  

formou darovací smlouvy mezi městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČ 00259322, zastoupeným starostkou města Mgr. Janou Vildumetzovou (jako dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 22, 357 31 Horní Slavkov, IČ 49767267 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Horní Slavkov do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést následující nemovitosti:
- budova č.p. 658 na pozemku st.p.č. 883
- pozemek st.p.č. 883
- budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 884/2
- pozemek st.p.č. 884/2
- garáž bez čp/če na pozemku st.p.č. 2780
- pozemek st.p.č. 2780
- pozemek p.p.č. 2533/43
- pozemek p.p.č. 2533/178

vše v k. ú. a obci Horní Slavkov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 22, 357 31 Horní Slavkov, 
IČ 49767267 (jako dárce na straně jedné) a městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31  Horní Slavkov, IČ 00259322, zastoupeným starostkou města Mgr. Janou Vildumetzovou 
(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod  
následujících nemovitostí:
- budova č.p. 658 na pozemku st.p.č. 883
- pozemek st.p.č. 883
- budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 884/2
- pozemek st.p.č. 884/2
- garáž bez čp/če na pozemku st.p.č. 2780
- pozemek st.p.č. 2780
- pozemek p.p.č. 2533/43
- pozemek p.p.č. 2533/178
 	
vše v k. ú. Horní Slavkov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov (jako dárce na straně jedné) a městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31  Horní Slavkov, IČ 00259322, zastoupeným starostkou města Mgr. Janou Vildumetzovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, 
a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Dětského domova Horní Slavkov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit 
ho podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel Dětského domova Horní Slavkov, příspěvkové organizace


30. Souhlas s pokácením šesti kusů dřevin, rostoucích v areálu Domu dětí a mládeže v Karlových Varech na p.p.č. 413 v k. ú. Rybáře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 734/07/11

- souhlasí s pokácením šesti kusů dřevin, rostoucích v areálu Domu dětí a mládeže v Karlových Varech na p.p.č. 413 v k. ú. Rybáře, ve vlastnictví Karlovarského kraje. Kácení výše zmíněných dřevin je nutné z důvodů ohrožení bezpečnosti osob a z důvodu připravované revitalizace dotčeného pozemku.

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Kalovy Vary, odbor životního prostředí, o povolení kácení

Termín kontroly: 19.12.2011

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


31. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a přímé převedení movitého majetku příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 735/07/11

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“, v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy příspěvkové organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace s tím, že tento nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím kraje

- souhlasí s převodem správy movitého majetku, specifikovaného v návrhu v celkové pořizovací hodnotě 3.676.266,43 Kč, do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace od 1.8.2011
 
Termín kontroly: 3.10.2011
	
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa  majetku


32. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 526/1 a 577/1, k. ú. Dvory dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“ – vodovod na pozemcích 
ve správě Pozemkového fondu ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 736/07/11

- souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemkovým parcelám č. 526/1, 577/1, k. ú. Dvory, v majetku ČR – ve správě Pozemkového fondu ČR, 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 Pozemkovým fondem ČR (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) k pozemkovým parcelám č. 526/1, 577/1, k. ú. Dvory, na kterých je umístěna vodovodní přípojka, a to za jednorázovou úhradu ve výši 
102.563,-- Kč (není plátcem DPH) s připočtením 500,-- Kč za vklad do katastru nemovitostí

Termín kontroly: 5.9.2011 

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


33. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/117 a 664/9 k. ú. Dvory dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 737/07/11

- souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemkovým parcelám č. 527/117 a 664/9 v k. ú. Dvory, 
na kterých je umístěn chodník vybudovaný v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“, ve prospěch Karlovarského kraje

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Úřadem práce České republiky 
(jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) k pozemkovým parcelám 
č. 527/117 a 664/9, k. ú. Dvory, na kterých je umístěn chodník, a to za jednorázovou úhradu ve výši 10.250,-- Kč, stanovenou znaleckým posudkem (není plátcem DPH)

Termín kontroly: 5.9.2011 

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


34. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 513/1 a 512/1, k. ú. Dvory dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 738/07/11

- souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemkovým parcelám č. 513/1 a č. 512/1 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 pí. Janou Drbohlavovou (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) k pozemkovým parcelám č. 513/1 
a č. 512/1, k. ú. Dvory, na které zasahuje ochranné pásmo vodovodní přípojky, a to za jednorázovou úhradu ve výši 100.500,-- Kč, stanovenou znaleckým posudkem

Termín kontroly: 5.9.2011 

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 739/07/11

- schvaluje v souladu s „Pravidly pro správu majetku kraje“ prodej neupotřebitelného movitého majetku třetím osobám, který je ve správě příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov
	Frézka univerzální, inv. č. 00157, Ing. Jindřichu Tőglovi, bytem Ostrov, za cenu 15.000,-- Kč

Hrotový soustruh, inv. č. 00286, panu Janu Rajchmanovi, bytem Hořesedly, za cenu 11.000,-- Kč
Hrotový soustruh, inv. č. 00287, Ing. Jindřichu Tőglovi, bytem Ostrov, za cenu 11.000,-- Kč

- souhlasí s tím, že finanční prostředky ve výši 37.000,-- 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



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 740/07/11

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku dle návrhu 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Ing. Pavlu Žemličkovi, Ing. Zdeňku Perlingerovi, 
MUDr. Ivo Tukinskému, Mgr. Jiřímu Hrubému a Ing. Leošovi Horčičkovi, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku uvedeného v návrhu
Termín kontroly: 3.10.2011
Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací: Ing. Pavel Žemlička, Ing. Zdeněk Perlinger,  
  MUDr. Ivo Tukinski, Mgr. Jiří Hrubý, Ing. Leoš Horčička


37. Přerozdělení  příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 741/07/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2011 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje (dle žádostí ve výši 
do 200.000,-- Kč), a to:

Žadatel
Název objektu
Název projektu
Návrh 
Jitka Ježková
Jáchymov, Mincovní č.p. 656
Výměna krovu a střešní krytiny
70.000,- Kč

- zplnomocňuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2011

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2011 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje (dle žádostí nad hranici 200.000,-- Kč), a to:

Žadatel
Název objektu
Název projektu
Návrh 
Kanonie premonstrátů Teplá
Mariánské Lázně 
– Úšovice, kostel sv. Antonína Paduánského
Oprava střechy a výměna střešní krytiny
80.000,- Kč

navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2011 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje (dle žádostí nad hranici 200.000,-- Kč) žadateli, kterému byl již v roce 2011 příspěvek poskytnut, a to:


Žadatel
Název objektu
Název projektu
Návrh 
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána 
ve Staré Boleslavi
Javorná, zámek
Celková oprava krovu a výměna střešní krytiny
80.000,-- Kč

- zplnomocňuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, podpisem smlouvy 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2011

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. 192/02/11 ze dne 18.2.2011, a to tak, že výše příspěvku uvedená v tabulce č. 2 na řádku č. 24 ve sloupci 4. se mění ze 200.000,-- Kč na 280.000,-- Kč, takže 
na realizaci projektu: „Javorná, zámek – celková oprava krovu a výměna střešní krytiny“, bude v roce 2011 poskytnut příspěvek v celkové výši 280.000,-- Kč
Termín kontroly: 7.11.2011

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


38. Schválení přijetí finančního příspěvku městem Mariánské Lázně na inzerci v časopise „World Heritage“ v roce 2011 v rámci podpory nominace k zápisu měst západočeského lázeňského trojúhelníku na seznam světového dědictví UNESCO

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 742/07/11

- schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 23.500,-- Kč od města Mariánské Lázně na úhradu inzerce v časopise „World Heritage“ v rámci podpory nominace k zápisu měst západočeského lázeňského trojúhelníku na seznam světového dědictví UNESCO dle návrhu a uzavření smlouvy 
dle návrhu

- zplnomocňuje Ing. Evu Valjentovou podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 19.9.2011
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 743/07/11

- schvaluje žádost Společenství vlastníků jednotek Nábřeží Jana Palacha, zastoupené předsedou výboru SVJ Tomášem Vylitou, o prodloužení termínu 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: Karlovy Vary, činžovní dům Mona Lisa – oprava 
a nátěr fasády a výměna klempířských prvků objektu 
  
Termín kontroly: 17.10.2011
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


40. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011 - II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 744/07/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) v roce 2011 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci II. etapy v celkové výši 936.986,-- Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou
10.000,-- Kč
Františkovy Lázně - kostel Povýšení svatého Kříže
Malířské práce na 4 konzolách a 2 ostěních vstupech 
do sakristií v presbytáři
Římskokatolická farnost Bečov 
nad Teplou
70.000,- Kč
Bečov nad Teplou - barokní fara 
Stavební oprava – dokončení obnovy dožilé fasády 
a fasádních prvků, odvodnění zdiva
Zdeňka Goldmanová
125.000,- Kč
Jáchymov – dům č.p. 11
Rekonstrukce střešního pláště, oprava střešní konstrukce, částečná oprava fasády
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v M. Lázních
198.000,- Kč
Mariánské Lázně – evangelický kostel
Oprava krovu a střechy, výměna krytiny
Miloslav Macho 
a Lenka Machová
9.450,- Kč
Cheb – dům č.p. 36
Oprava oken, drobná oprava fasády a nátěr fasády
Společenství Jateční 9 Cheb Pavel Chmelíř, Erika Chmelířová, Lucie Jandurová, Jiří Jurák, Dagmar Juráková, František Kott, Hana Kottová, MURETA, s.r.o, Willi Pabst
13.200,- Kč
Cheb – dům č.p. 459
Výměna oken
Společenství Kamenná 21 Cheb - Josef Rašplička, Jaroslava Hauerová, Miroslava Klimová, Petr Mistrík, Jiří Oulehla, Pavel Sýkora, Jarmila Sýkorová, Marie Trousilová, Petr Větrovec
88.688,- Kč
Cheb – dům č.p. 231
Oprava střechy
Petra Čechová
22.648,-- Kč
Cheb – dům č.p. 40
Oprava střechy
Římskokatolická farnost Toužim
200.000,-- Kč
Toužim – kostel Narození Panny Marie
Oprava čelní fasády
Kanonie premonstrátů Teplá
200.000,-- Kč
Teplá – kostel sv. Jiljí
Opravy omítek interiéru, opravy výplní, provedení okap. chodníku, oprava kamenného bočního schodiště

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2011 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci II. etapy v celkové výši 162.000,-- Kč, a to:
vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Římskokatolická farnost Ostrov
162.000,-- Kč
Horní Blatná – kostel sv. Vavřince
Oprava šindelové střechy s penetračním nátěrem

- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011
Termín kontroly: 19.9.2011
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


41. Příprava zadávacího řízení na veřejné zakázky: „Grafické zpracování a tisk propagačních materiálů v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“ 
a „Zajištění společného sekretariátu v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“
- schválení formy zadávacích 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 745/07/11

- schvaluje realizaci zadávacích řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejné zakázky „Grafické zpracování a tisk propagačních materiálů v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“ a „Zajištění společného sekretariátu v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejné zakázky „Grafické zpracování a tisk propagačních materiálů v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“ a „Zajištění společného sekretariátu v rámci projektu Česko-bavorský geopark 
– přírodní dědictví jako šance pro region“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Veronika Vodičková	- náhradník: Vladimíra Kleslová
- člen: Jitka Petránková		- náhradník: Jiří Loskot
- člen: Mgr. Romana Beranová	- náhradník: Jiří Beran
- člen: Ing. Jaromír Bartoš		- náhradník: RNDr. Jiří Hlávka

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Veronika Vodičková	- náhradník: Ing. Elena Hávová
- člen: Jitka Petránková		- náhradník: Jiří Loskot
- člen: Mgr. Romana Beranová	- náhradník: Jiří Beran
- člen: Ing. Jaromír Bartoš		- náhradník: RNDr. Jiří Hlávka
- člen: Ing. Eva Valjentová    	- náhradník: Ing. Jaroslav Borka   
- člen: Ing. Tomáš Svoboda		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč 
- člen: Ing. Karel Jakobec        	- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Mgr. Jana Pavlíková		- náhradník: Ing. Lydie Stráská
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, p.o. Karlovarského kraje


42. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 746/07/11

- souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze grantových projektů příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov ve výši 1.200.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci včetně uzavření smlouvy

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 3.10.2011
Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


43. Změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 747/07/11

- schvaluje s účinností od 1. července 2011 zrušení místa poskytování služeb speciálně pedagogického centra, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, na adrese Kostelní náměstí 14, 350 02 Cheb

- schvaluje s účinností od 1. září 2011 nové místo poskytování služeb speciálně pedagogického centra, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, na adrese Hradební 17, 350 11 Cheb

- schvaluje s účinností od 1. srpna 2011 zrušení míst uskutečňování vzdělávání základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, na adresách Radošov 137, 362 72 Kyselka a Dvořákova 692/1, 360 17 Karlovy Vary

- souhlasí se zrušením přípravného stupně základní školy speciální, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary a s příslušnou změnou zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení přípravného stupně základní školy speciální a změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy podpisem žádosti zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení
Termín kontroly: 3.10.2011 

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


44. Změna usnesení č. RK 636/06/11 - Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 748/07/11

- mění část svého usnesení č. RK 636/06/11 ze dne 6. června 2011, kterým uložila příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou odvod do rozpočtu Karlovarského kraje za neoprávněné přijetí dotace na základě nesprávně vykázaných údajů o počtech žáků v celkové výši 121.608,-- Kč v tom smyslu, že celková výše odvodu činí 51.254,-- Kč 

V ostatních částech se usnesení nemění. 

Termín kontroly: 19.9.2011  

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





45. Výjimka z počtu žáků v příspěvkové organizaci Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 749/07/11

- schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě prvního ročníku oboru vzdělání 
63-41-M/02 Obchodní akademie střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, na 34 žáků s účinností od 1. září 2011 za podmínky, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

- 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


46. Průběžná informace o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 750/07/11

- bere na vědomí průběžnou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly č. j. 156/KN/11 provedené odborem kontroly krajského úřadu u příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

- ukládá Mgr. Milanu Martinkovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, zajistit provedení rekonstrukce účetnictví příspěvkové organizace včetně inventarizací provedených se stavem k 30. červnu 2011 s termínem do 15.8.2011

Termín kontroly: 3.10.2011  

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


47. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na pořádání 
2. Česko-německé myslivecké slavnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 751/07/11

schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě o.s., Okresnímu mysliveckému spolku Cheb, na pořádání 2. Česko-německé myslivecké slavnosti 
Termín kontroly: 19.9.2011
Zodpovídá:  Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství




48. Vyjádření k oznámení záměru „Výroba za použití PUR v areálu ELEKTROMETALL s.r.o. Mariánské Lázně“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 752/07/11

- projednala oznámení záměru „Výroba za použití PUR v areálu ELEKTROMETALL s.r.o. Mariánské Lázně“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Výroba za použití PUR v areálu ELEKTROMETALL s.r.o. Mariánské Lázně“ souhlasí, za podmínky, že při rozhodování o konečné podobě záměru budou dodržovány platné právní předpisy a respektována stanoviska dotčených orgánů státní správy. K záměru nemá zásadních připomínek a další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nepožaduje.

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


49. Vodohospodářské akce podporované z Ministerstva zemědělství ČR a spolufinancování  Karlovarským krajem – schválení smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 753/07/11

- schvaluje uzavření smluv o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a  
	Obcí Jindřichovice na akce 

„Jindřichovice – kanalizace, 3. etapa“ ve výši 590.000,-- Kč  
„Jindřichovice – vodovod, 3. etapa“ ve výši 1.720.000,-- Kč
	Obcí Valeč na akci 

„Valeč – kanalizace a ČOV – 2. etapa“ ve výši 1.880.000,-- Kč

jako spolufinancování vodohospodářských akcí zařazených do financování z Ministerstva zemědělství ČR dle návrhu
Termín kontroly: 5.12.2011
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


50a) Smlouva o propagaci obchodního jména

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 754/07/11

- schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a společnostmi WELSTAM PLUS, s.r.o.; METROSTAV a.s.; BAU-STAV a.s.; TIMA, spol. s r.o., dle návrhu
Termín kontroly: 8.8.2011
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana




50b) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/130; 527/33; 527/108, k. ú. Dvory, ve prospěch společnosti TIMA spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 755/07/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/130; 527/33; 527/108, k. ú. Dvory, které jsou 
ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na kterých bude umístěna přípojka splašková kanalizace, dešťová kanalizace a veřejného osvětlení ve prospěch společnosti TIMA spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, a to za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností TIMA spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, IČ 40523284, zastoupenou Stanislavem Tichým, jednatelem společnosti (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly: 5.9.2011 

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


50c) Vyjádření k podnětu Transparency International ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 756/07/11

- souhlasí s nepodáním návrhu na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost smlouvy 
o převodu vlastnictví objektu č.p. 1235 na pozemku p.č. 665 a pozemků p.č. 665 a p.č. 664, vše v k. ú. Karlovy Vary

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Jaroslava Borku, vyhotovením vyjádření k Žádosti Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech o stanovisko k podnětu Transparency International ČR, ze dne 15.6.2011

Termín kontroly: 5.9.2011

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


50d) Projekt rekonstrukce recepce a podatelny - Krajský úřad Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 757/07/11

- schvaluje realizaci projektu rekonstrukce recepce a podatelny Krajského úřadu Karlovarského kraje
 
- schvaluje realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce recepce a podatelny 
Krajského úřadu Karlovarského kraje“ formou veřejné zakázky malého rozsahu dle pravidel  Rady Karlovarského kraje č. RK 01/2009 o zadávání veřejných zakázek
 
- pověřuje náměstka hejtmana Mgr. Borku řízením projektu
 
Termín kontroly: 19.9.2011
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

