Usnesení z 27. jednání RKK dne 25.7.2011
25.7.2011		Strana 1 (celkem 1)
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 27. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 25. července 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:05 do 10:31 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, p. Čermák, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler 
(celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Bradáč
Další zúčastnění:	Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná
 


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.7.2011		  RK 758/07/11
2.	Schválení užití znaku Karlovarského kraje na akci 12. Slovenská veselica		  RK 759/07/11
3. 	Schválení užití znaku Karlovarského kraje pro společnost MOTT 			  RK 760/07/11
MACDONALD PRAHA, spol. s r. o.
4. 	Rozpočtové změny 								  RK 761/07/11
5. 	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace 		  RK 762/07/11
Muzeum Cheb
6.	Schválení navýšení dotace do investičního fondu pro příspěvkovou 		  RK 763/07/11
organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově	
7. 	Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	  RK 764/07/11
pro SPEKTRUM – sdružení na podporu multikulturních aktivit v regionu 
NUTS II - Severovýchod  
8. 	Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského 		  RK 765/07/11
kraje pro KOMPAKT spol. s r.o.  
9. 	Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského 		  RK 766/07/11
kraje pro Sbor dobrovolných hasičů Plesná  
10. 	Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	  RK 767/07/11
pro Volejbalový sportovní klub ISŠTE Sokolov
11.	Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	  RK 768/07/11
pro UNITEDFACES s.r.o.
12.	Žádost Základní školy Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace, 	RK 769/07/11
o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace 
grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.2.11/02.0008
13. 	Výsledek administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další 	    RK 770/07/11
vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ reg. č. 
CZ.1.07/1.3.11/02.0005 realizovaným příspěvkovou organizací Integrovanou
střední školou technickou a ekonomickou Sokolov a přijetí opatření ke zjištěným 
nedostatkům a žádost příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
do rozpočtu Karlovarského kraje
14.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		 staženo 
	„Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“
15.	Výběr zájemců k obeslání výzvou k podání nabídky v užším řízení na veřejnou 	 staženo	
	zakázku: „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“ a schválení 
	hodnotících kritérií a jejich vah
16. 	Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vytvoření a údržba 	  RK 771/07/11
krajských dlouhodobých úložišť“
- schválení vyloučení uchazeče
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
	- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
17. 	Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Základní datový 	  RK 772/07/11
sklad kraje, transformační mechanizmy a analytická vrstva“
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
	- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
18. 	Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Digitalizační 		  RK 773/07/11
služby a dodávka KDJ“
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
	- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
19. 	Zrušení zadávacího řízení „Implementace SSL a integrace spisovny„ 		  RK 774/07/11
a příprava nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Implementace 
SSL a integrace spisovny“
- schválení zrušení zadávacího řízení
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
20.	Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku:				  RK 775/07/11
„Integrace úřadu s ISZR“
- schválení vyloučení uchazečů
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
	  - schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
21.	Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku:				  RK 776/07/11
„Digitální mapa veřejné správy (DMVS)“
- schválení vyloučení uchazečů
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
	  - schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
22.	  Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku:				  RK 777/07/11
 „Projektové řízení – část 1 Dotační management“
- schválení vyloučení uchazečů
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
         - schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

23.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úpravy sociálně 			   RK 778/07/11
terapeutických dílen v Karlových Varech - Hestie“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
24.	Letiště Karlovy Vary s.r.o.– souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy		   RK 779/07/11
25.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Plán investic na rok 2011 – změna č. 1			   RK 780/07/11
26.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Zpráva o činnosti společnosti za rok 2010  		   RK 781/07/11
27.	Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 	   RK 782/07/11 
	organizace, na rok 2011 – změna č. 1
28.	Analýza Krušnohorské lyžařské magistrály						   RK 783/07/11
29.	Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů				   RK 784/07/11
30.	Výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb 	   RK 785/07/11
	v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele
31.	Zpráva o dosažených cílech projektu „Euroklíč v Karlovarském kraji“		   RK 786/07/11
32.	Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 		   RK 787/07/11
	v Sokolově, příspěvkové organizace
33.	Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2010	   RK 788/07/11
34.	Poskytnutí finančního příspěvku na investiční a neinvestiční akce příspěvkovým 	   RK 789/07/11
	organizacím v sociálních službách na zkvalitnění služeb pro uživatele
35.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 	   RK 790/07/11
	prevence v období let 2008 – 2012“ - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Úpravy 
	sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech“
36.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovu č.p. 172 	   RK 791/07/11
	na p.č. 200 a pozemek p.č. 200 v k. ú. Královské Poříčí
37.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky 		   RK 792/07/11
	p.č. 104/1 a p.č. 231/3 obě v k. ú. Královské Poříčí
38.	Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných 	   RK 793/07/11
	k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 
	organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, 
	oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální 
	mapy a obnovy katastrálního operátu
39.	Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou 	    RK 794/07/11
	a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období 
	od 01.01.2011 do 30.06.2011
40.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 	    RK 795/07/11
	p.p.č. 659/60 v k. ú. Odrava – ŘSD ČR
41.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 		    RK 796/07/11 
	p.p.č. 544/4 v k. ú. Pstruží u Merklína
42.	Změna části usnesení č. RK 1013/10/09 ze dne 08.10.2009 – Bezúplatný převod 	    RK 797/07/11
	nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – některé nemovitosti v areálu bývalého 
	SOU lesnického v Abertamech
43.	Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období 	    RK 798/07/11
	od 01.01.2011 do 30.06.2011
44.	Souhlas s pokácením osmi kusů dřevin a dvou keřů, rostoucích na p.p.č. 527/33 	    RK 799/07/11
	v k. ú. Dvory, v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
45.	Oznámení o ukončení projektu „Knedlík – kloss – knödel aneb knedlíkové nebe“ 	    RK 800/07/11 	realizovaného z prostředků Dispozičního fondu Cíl 3 Česká republika – Svobodný 
	stát Bavorsko
46.	Projednání vyhlášení volných dnů řediteli příspěvkových organizací vykonávajících	    RK 801/07/11 
	činnost základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem
47.	Změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové 	    RK 802/07/11 	organizace Střední průmyslová škola Ostrov
48.	Určení výše požadované náhrady škody způsobené příspěvkové organizaci 		    RK 803/07/11
	Základní umělecká škola Žlutice
49.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému 		    RK 804/07/11
	olympijskému výboru
50a) Rozhodnutí o neupotřebitelném movitém majetku Karlovarského kraje		    RK 805/07/11
50b)	Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	    RK 806/07/11
	pro město Hranice
50c)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice 	    RK 807/07/11
	a.s.: Ukončení pracovního poměru generálního ředitele
50d) Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje	    RK 808/07/11 
pro KVZ Karlovy Vary  





 









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























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 14	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“

 bod č. 15	Výběr zájemců k obeslání výzvou k podání nabídky v užším řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“ a schválení hodnotících kritérií 
a jejich vah

Rozšíření programu o:

bod č. 50 a)	Rozhodnutí o neupotřebitelném movitém majetku Karlovarského kraje

bod č. 50 b)	Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město
Hranice

bod č. 50 c)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Ukončení pracovního poměru generálního ředitele

bod č. 50 d) 	Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro KVZ Karlovy Vary


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.7.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 758/07/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.7.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení užití znaku Karlovarského kraje na akci 12. Slovenská veselica

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 759/07/11

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na akci 12. Slovenská veselica
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 

3. Schválení užití znaku Karlovarského kraje pro společnost MOTT MACDONALD PRAHA, 
spol. s r. o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 760/07/11

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na rozpiskách jednotlivých výkresů 
a na deskách Územní studie horských oblastí

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


4. Rozpočtové změny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 761/07/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 271/2011
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 50.000,-- Kč pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. jako neinvestiční příspěvek na organizaci mezinárodní konference „10. ročník Česko-německých otolaryngologických dnů“

Rozpočtovou změnu č. 272/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování dalších projektů GG OP VK 1.1 o částku 10,-- Kč zapojením vratky (investiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Finanční gramotnost, realizovaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 273/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 4.319.402,93 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. 274/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 10.427.381,95 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. 275/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 878.449,04 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 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. 276/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 42.976,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Cheb na pokrytí nákladů 
za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 1. pololetí roku 2011.

Rozpočtovou změnu č. 277/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 30.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského Kraje Gymnázium Cheb k posílení prostředků na výplatu odměn pro organizátory jubilejního 20. ročníku Dějepisné soutěže, která se bude 
na gymnáziu konat v listopadu 2011.

Rozpočtovou změnu č. 278/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 35.983.717,-- Kč. Jedná se o posílení finančních prostředků 
po 1. úpravě rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2011 a po mimořádné úpravě rozpočtu přímých výdajů k 1.7.2011 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 7.373.048,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 28.610.669,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 279/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.802.620,14 Kč. Jedná se o nevyužité prostředky vrácené školami za předchozí období 2005 - 2008 
na zvláštní školský účet.

Rozpočtovou změnu č. 280/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 195.000,-- Kč z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku pro NEJSTE SAMI, o.s. na činnost Denního centra Žirafa pro rok 2011

Rozpočtovou změnu č. 281/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 2.000.000,-- Kč, a to 1.200.000,-- Kč 
z důvodu poskytnutí investičního příspěvku na nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení 
a 800.000,-- Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících se zásahy na komunikacích II. a III. třídy pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Rozpočtovou změnu č. 282/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 50.000,-- Kč z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku městu Chodov na akci „15. setkání hornických měst a obcí ČR“

Rozpočtovou změnu č. 283/2011
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům odboru zdravotnictví 
do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 10.000,-- Kč 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Léčebnu dlouhodobě nemocných Nejdek 
jako neinvestiční příspěvek na financování částečné úhrady nákladů v souvislosti s pořádáním konference hospicové a paliativní péče

Rozpočtovou změnu č. 284/2011
- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu optimalizace škol zřizovatelů města Teplá a města Nové Sedlo:

	přesun ± 502.785,40 Kč -  k datu 30.6.2011 došlo ke zrušení Základní školy praktické Nové Sedlo. Přidělené prostředky v celkové výši 502.785,40 Kč (z toho 501.000,40 Kč účelový znak 33353 a 1.785,-- Kč účelový znak 33027), budou vráceny do rezervy Krajského úřadu Karlovarského kraje a na začátku nového školního roku 2011/2012 přiděleny organizacím, kam žáci nastoupí (příloha č. 1 a 4 důvodové zprávy)
	přesun ± 5.838.631,-- Kč -  k datu 1.7.2011 vznikla splynutím dvou subjektů  Základní školy Teplá, Školní 258 a Základní školy praktické Teplá, Fučíkova 270 nová organizace Základní škola v Teplé, Školní 258. Prostředky ze zrušených dvou škol budou přerozděleny nově vzniklé organizaci ve výši 219.393,-- Kč (z toho částka 66.077,-- Kč účelový znak 33015, částka 33.000,-- Kč účelový znak 33017, částka 45.544,-- Kč účelový znak 33027, částka 74.772,-- Kč  účelový znak 33457, částka 153.628,-- Kč účelový znak 33353) a do rezervy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 5.619.238,-- Kč účelový znak 33353(příloha č. 1, 2, 3, 4, 5 
důvodové zprávy)


Termín kontroly: 5.9.2011

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


5. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Muzeum Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 762/07/11

- schvaluje změnu účelu použití části investičních prostředků ve výši 186.000,-- Kč z akce: „Objekt Milíkov – oprava el. rozvodů“ na posílení stavu investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum Cheb

- schvaluje změnu účelu použití části investičních prostředků ve výši 98.300,-- Kč z akce: „Dovybavení depozitáře – odvlhčovače, zvlhčovače, mycí stroj“ na posílení stavu investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum Cheb 

- schvaluje změnu charakteru a účelu použití části investičních prostředků ve výši 215.338,40 Kč z akce: „Dovybavení depozitáře – odvlhčovače, zvlhčovače, mycí stroj“ na posílení provozních prostředků příspěvkové organizace Muzeum Cheb na úhradu půjčky na projekt „Knedlík – Kloos – Knodel“

- schvaluje změnu charakteru části investičních prostředků ve výši 173.000,-- Kč z akce: „Dovybavení depozitáře – odvlhčovače, zvlhčovače, mycí stroj“ na provozní – spoluúčast na dotaci Ministerstva kultury ČR

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Schválení navýšení dotace do investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 763/07/11

- schvaluje dotaci do investičního fondu ve výši 200.000,-- Kč na řešení havárie v jídelně Domova 
pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově 

Zodpovídá: Ing. Monika Šumová, ředitelka příspěvkové organizace



7. Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro SPEKTRUM – sdružení na podporu multikulturních aktivit v regionu NUTS II - Severovýchod 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 764/07/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro SPEKTRUM – sdružení na podporu multikulturních aktivit 
v regionu NUTS II - Severovýchod ve výši 30.000,-- Kč na dopravu na akci „3. celostátní setkání reemigrantů od Černobylu“

- souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a SPEKTREM – sdružením na podporu multikulturních aktivit v regionu NUTS II 
- Severovýchod  

Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro KOMPAKT spol. s r.o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 765/07/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro KOMPAKT spol. s r.o. ve výši 50.000,-- Kč na zakoupení „sociálního vozu pro o.p.s. Pomoc v nouzi v Sokolově“

- souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Kompaktem s.r.o.

Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sbor dobrovolných hasičů Plesná 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 766/07/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů Plesná ve výši 9.500,-- Kč 
na „Soustředění mladých hasičů“

- souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Sborem dobrovolných hasičů Plesná

Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro Volejbalový sportovní klub ISŠTE Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 767/07/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši 120.000,-- Kč pro Volejbalový sportovní klub ISŠTE Sokolov na projekt: „Systematizace mládežnického volejbalu v regionu Karlovarského kraje se zaměřením 
na 1. stupeň základní školy“

- souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Volejbalovým sportovním klubem ISŠTE Sokolov

Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


11. Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro UNITEDFACES s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 768/07/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši 100.000,-- Kč pro UNITEDFACES s.r.o. na projekt: „Pink Ribbon Golf Tournaments® 2011 – boj proti rakovině prsu“

- souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a UNITEDFACES s.r.o.

Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


12. Žádost Základní školy Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace, o prominutí odvodu 
a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.2.11/02.0008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 769/07/11

- souhlasí s částečným prominutím povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a to ve výši 80 % 
z částky 8.726,-- Kč, tj. 6.981,-- Kč Základní škole Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace

- souhlasí s prominutím povinnosti zaplatit penále ve výši 1.292,-- Kč za prodlení s odvodem 
za porušení rozpočtové kázně a to ve výši 100 % z této částky

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení částečné prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně a to ve výši 80 % z částky 8.726,-- Kč, tj. 6.981,-- Kč Základní škole Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti zaplatit penále 
ve výši 1.292,-- Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně a to ve výši 100 % z této částky 

Termín kontroly: 19.9.2011

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


13. Výsledek administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0005 realizovaným příspěvkovou organizací Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov a přijetí opatření 
ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 770/07/11

- bere na vědomí závěry z administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0005, provedené odborem investic 
a grantových schémat u příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

- ukládá příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 241,-- 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 
241,-- 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: 19.9.2011

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


14. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


15. Výběr zájemců k obeslání výzvou k podání nabídky v užším řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“ a schválení hodnotících kritérií a jejich vah

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.








16. Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vytvoření a údržba krajských dlouhodobých úložišť“
- schválení vyloučení uchazeče
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 771/07/11

- schvaluje vyloučení uchazeče GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783 z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření a údržba krajských dlouhodobých úložišť“, nabídka uchazeče neobsahovala podrobný popis prezentace nabízeného řešení pro účely posouzení a hodnocení nabídek tak, jak vyžadovala zadávací dokumentace v bodě 9.3, (3) b x 

- schvaluje výsledek otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření a údržba krajských dlouhodobých úložišť“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ICZ a.s., 
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČ 25145444; s maximální nabídkovou cenou 
23.279.424,-- Kč včetně DPH, z toho cena dodávky činí 11.040.000,-- Kč včetně DPH a cena za provoz po dobu 72 měsíců 12.239.424,-- Kč včetně DPH

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření a údržba krajských dlouhodobých úložišť“, společností ICZ a.s., 
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČ 25145444; s maximální nabídkovou cenou 
23.279.424,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení 
na veřejnou zakázku „Vytvoření a údržba krajských dlouhodobých úložišť“, společností ICZ a.s., 
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČ 25145444; s maximální nabídkovou cenou 
23.279.424,-- Kč včetně DPH

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy s vítězným uchazečem společností ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČ 25145444; 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


17. Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Základní datový sklad kraje, transformační mechanizmy a analytická vrstva“
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 772/07/11

- schvaluje výsledek otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Základní datový sklad kraje, transformační mechanizmy a analytická vrstva“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ 45786259; s maximální nabídkovou cenou 19.576.800,-- Kč včetně DPH, z toho cena dodávky činí 13.400.200,-- Kč včetně DPH a cena provozních nákladů za 72 měsíců 6.176.600,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Základní datový sklad kraje, transformační mechanizmy a analytická vrstva“ společností NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ 45786259; s maximální nabídkovou cenou 
19.576.800,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení 
na veřejnou zakázku „Základní datový sklad kraje, transformační mechanizmy a analytická vrstva“ společností NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ 45786259; s maximální nabídkovou cenou 19.576.800,-- Kč včetně DPH

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy s vítězným uchazečem NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ 45786259;  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


18. Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Digitalizační služby a dodávka KDJ“
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 773/07/11

- schvaluje výsledek otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Digitalizační služby 
a dodávka KDJ“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ICZ a.s., 
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČ 25145444; s maximální nabídkovou cenou 4.554.708,-- Kč včetně DPH, z toho cena dodávky činí 2.757.588,-- Kč včetně DPH a cena provozních nákladů za 72 měsíců 1.797.120,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Digitalizační služby a dodávka KDJ“ společností ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 
140 00 Praha 4, IČ 25145444; s maximální nabídkovou cenou 4.554.708,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení 
na veřejnou zakázku „Digitalizační služby a dodávka KDJ“ společností ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČ 25145444; s maximální nabídkovou cenou 4.554.708,-- Kč včetně DPH

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy s vítězným uchazečem ICZ a.s., 
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČ 25145444;  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





19. Zrušení zadávacího řízení „Implementace SSL a integrace spisovny„ a příprava nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Implementace SSL a integrace spisovny“
- schválení zrušení zadávacího řízení
- 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 774/07/11

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Implementace SSL a integrace spisovny“ 
z důvodu nemožnosti provést formálně správné vyhodnocení nabídek

- schvaluje realizaci nového zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Implementace SSL a integrace spisovny“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Implementace SSL a integrace spisovny“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Mgr. Karel Špáda		- náhradník: Mgr. Martina Šnoblová
- člen: Ing. Petr Kulda		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
	 člen: Mgr. Martin Havel		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
	 člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Miloslav Čermák
	 člen: Ing. Petr Keřka		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
	 člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
	 člen: Ing. Karel Jícha		- náhradník: Josef Kinberger
	 člen: Ing. Petr Kulda		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík

Termín kontroly: 19.9.2011

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


20. Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Integrace úřadu s ISZR“
- schválení vyloučení uchazečů
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 775/07/11

- schvaluje vyloučení uchazeče AutoCont CZ a.s., Nemocniční 12, 702 00 Ostrava, IČ 47676795, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Integrace úřadu s ISZR“, z důvodu nesplnění kvalifikace. Uchazeč předložil dvě referenční zakázky z  oblasti elektronizace veřejné správy, v odst. 4.6 odst. 1) písm. a) Zadávací dokumentace však bylo požadováno pět takových referencí (po vyžádání dalších informací a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace).

- schvaluje vyloučení uchazeče S&T CZ s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ 44846029,  z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Integrace úřadu s ISZR“, uchazeč nedodržel požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách tím, že upravil návrh smlouvy takovým způsobem, který zhoršil postavení zadavatele (viz např. odst. 2.2, 9.4, 11.1, 11.2, 12.2). Uchazeč se vylučuje 
ze zadávacího řízení dle § 76 odst. 6 ZVZ pro nesplnění požadavků na nabídky dle § 76 odst. 1 ZVZ.

- schvaluje výsledek otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Integrace úřadu s ISZR“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti TESCO SW a.s., Jeremenkova 1142/42, 
772 00 Olomouc – Hodolany, IČ 25892533, s maximální nabídkovou cenou 15.400.000,-- Kč včetně DPH, z toho cena dodávky činí 11.500.000,-- Kč včetně DPH a cena za provoz po dobu 72 měsíců 3.900.000,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Integrace úřadu s ISZR“ společností TESCO SW a.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc – Hodolany, IČ 25892533, s maximální nabídkovou cenou 15.400.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení 
na veřejnou zakázku „Integrace úřadu s ISZR“, společnosti TESCO SW a.s., Jeremenkova 1142/42, 
772 00 Olomouc – Hodolany, IČ 25892533, s maximální nabídkovou cenou 15.400.000,-- Kč včetně DPH

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy s vítězným uchazečem společností TESCO SW a.s., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc – Hodolany, IČ 25892533 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


21. Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Digitální mapa veřejné správy (DMVS)“
- schválení vyloučení uchazečů
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 776/07/11

- schvaluje vyloučení sdružení uchazečů S&T – sdružení tvořené uchazeči, S&T CZ s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ 44846029, Blom Czech Republic, organizační složka, Olomoucká 1158/164a, 627 00 Brno, IČ 29238145, GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8 – Libeň, 
IČ 25684213; CONSULTEST s.r.o., Veveří 95, 662 37 Brno, IČ 25346784;  z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Digitální mapa veřejné správy (DMVS)“,  S&T – sdružení zřejmě nedodrželo požadavek zadavatele na zahájení odstraňování vady předmětu díla či jeho části ve lhůtě do 48 hodin 
od oznámení vady, jak bylo požadováno v odst. 9.4 Návrhu smlouvy, který byl přílohou Zadávací dokumentace

- schvaluje vyloučení sdružení uchazečů T-MAPY – sdružení tvořené uchazeči, T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČ 47451084, HRDLIČKA spol. s r.o., Tetín 45, 266 01 Beroun, IČ 18601227; INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje, IČ 25070282; z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Digitální mapa veřejné správy (DMVS)“ z důvodu, že uchazeč ve své nabídce nabídnul v bodě 4.2 své nabídky záruku v délce 24 měsíců, přičemž zadavatel požadoval poskytnutí záruky 3 roky (str. 2 přílohy č. 3 Zadávací dokumentace (Technická specifikace), délka záruční lhůty mohla mít zjevně vliv na výši nabídkové ceny. Dále uchazeč do své nabídky nezahrnul popis nabízených služeb uvedených na straně 2 přílohy č. 3 Zadávací dokumentace (Technická specifikace) – „Uchazeč uvede provozní a servisní služby požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky minimálně dle struktury: Popis služeb a parametrů, které budou předmětem dodávek v rámci záruky systému, Popis služeb a parametrů, které budou předmětem dodávek po uplynutí záruční doby po dobu udržitelnosti (minimálně do konce roku 2017) a po uplynutí doby udržitelnosti

- schvaluje výsledek otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Digitální mapa veřejné správy (DMVS)“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka VARS – sdružení tvořené uchazeči, VARS BRNO a.s., Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno, IČ 63481901, NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 
148 00 Praha 4, IČ 45786259, s maximální nabídkovou cenou 33.038.100,-- Kč včetně DPH, z toho cena dodávky činí 23.100.600,-- Kč včetně DPH a cena za provoz po dobu 60 měsíců 9.937.500,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Digitální mapa veřejné správy (DMVS)“, VARS – sdružení tvořeném uchazeči, VARS BRNO a.s., Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno, IČ 63481901, NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ 45786259, s maximální nabídkovou cenou 33.038.100,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení 
na veřejnou zakázku „Digitální mapa veřejné správy (DMVS)“ VARS – sdružení tvořené uchazeči, VARS BRNO a.s., Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno, IČ 63481901, NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ 45786259, s maximální nabídkovou cenou 33.038.100,-- Kč včetně DPH

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy s vítězným uchazečem VARS – sdružení tvořené uchazeči, VARS BRNO a.s., Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno, IČ 63481901, NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ 45786259, 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


22. Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Projektové řízení – část 1 Dotační management“
- schválení vyloučení uchazečů
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 777/07/11

- schvaluje vyloučení uchazeče  EQUICA, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ 26 490 951, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Projektové řízení – část 1 Dotační management“. 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 vyloučení uchazeče Accord International s.r.o., Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4, 
IČ 24 759 899;  z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Projektové řízení – část 1 Dotační management“. Uchazeč odlišně stanovil nabídkovou cenu od požadovaného způsobu uvedeného 
v zadávací dokumentaci dle bodu 6.

- schvaluje vyloučení uchazeče EUNICE CONSULTING a.s., Belgická 642/15, 120 00 Praha 2, 
IČ 27 073 301, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Projektové řízení – část 1 Dotační management“. Uchazeč ani po výzvě k doplnění informací či dokumentů prokazujících splnění kvalifikace nedoložil osvědčení o znalosti normy ISO 10006 u člena týmu na pozici finančního manažera.

- schvaluje vyloučení uchazeče RENARDS, s.r.o., Belgická 642/15, 120 00 Praha 2, IČ 27 073 301, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Projektové řízení – část 1 Dotační management“. Uchazeč ani po výzvě k doplnění informací či dokumentů prokazujících splnění kvalifikace nedoložil čestné prohlášení, ze kterého by vyplýval obrat s ohledem na předmět veřejné zakázky. Dále uchazeč 
ve stanovené lhůtě nevysvětlil nejasnost spočívající ve způsobu stanovení nabídkové ceny uvedené na krycím listu nabídky. Uchazeč také uspokojivým způsobem nevysvětlil svou nabídkovou cenu, 
kterou hodnotící komise považuje za mimořádně nízkou.

- schvaluje vyloučení uchazeče Allexis s.r.o., Staré Grunty 1/B, 841 04 Bratislava, IČ 36 866 865, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Projektové řízení – část 1 Dotační management“. Uchazeč ve stanovené lhůtě nepředložil zadavateli žádné další dokumenty či informace prokazující plnění kvalifikačních předpokladů. Uchazeč dokumenty doložil až po uplynutí stanovené lhůty.

- schvaluje výsledek otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Projektové řízení – část 1 Dotační management“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka Sdružení EU Via, a.s. a CWE, a.s. tvořené členy EU Via, a.s., Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, IČ 28 244 117 a CWE, a.s., U Klikovky 118/4, 150 00 Praha 5, IČ 27 094 502; s maximální nabídkovou cenou 3 165 754,- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Projektové řízení – část 1 Dotační management“ Sdružení EU Via, a.s. 
a CWE, a.s. tvořené členy EU Via, a.s., Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, IČ 28 244 117 a CWE, a.s., U Klikovky 118/4, 150 00 Praha 5, IČ 27 094 502, s maximální nabídkovou cenou 3.165.754,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení 
na veřejnou zakázku „Projektové řízení – část 1 Dotační management Sdružení EU Via, a.s. a CWE, a.s. tvořené členy EU Via, a.s., Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, IČ 28 244 117 a CWE, a.s., 
U Klikovky 118/4, 150 00 Praha 5, IČ 27 094 502, s maximální nabídkovou cenou 3.165.754,-- Kč včetně DPH

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy s vítězným uchazečem Sdružení EU Via, a.s. a CWE, a.s. tvořené členy EU Via, a.s., Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, IČ 28 244 117 a CWE, a.s., U Klikovky 118/4, 150 00 Praha 5, IČ 27 094 502, 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


23. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech - Hestie“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 778/07/11

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

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

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

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Uhříček		- náhradník: Ing. Jiří Strachoň
- člen: Bc. Jana Pilařová		- náhradník: Nikol Wýstrachová
- člen: Miloslav Čermák		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Petr Kuliš
- člen: Josef Murčo			- náhradník: Ing. Jan Zborník 
- člen: Ing. Karel Jakobec		- náhradník: Milan Matějka
Termín kontroly: 5.12.2011

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


24. Letiště Karlovy Vary s.r.o.– souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 779/07/11

- souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. a společností Skyport a.s.

Termín kontroly: 5.9.2011

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


25. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Plán investic na rok 2011 – změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 780/07/11

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. změnu č. 1 Plánu investic společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na rok 2011 dle předloženého návrhu 

Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
		
26. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Zpráva o činnosti společnosti za rok 2010  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 781/07/11

- bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za rok 2010
Termín kontroly: 19.9.2011
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


27. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, 
na rok 2011 – změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 782/07/11

- bere na vědomí  předloženou změnu č. 1 provozního plánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2011, přičemž se celkové předpokládané zdroje zvyšují z částky 697 097 tis. Kč na částku 711 889 tis. Kč, tj. o částku 14 792 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2011 z částky 441 408 tis. Kč na částku 447 408 tis. Kč, tj. o částku 
6 000 tis. Kč 

- schvaluje změny v použití neinvestičních finančních prostředků na rok 2011, přičemž se zvyšuje čerpání na opravy silnic II. a III. třídy z částky 288 200 tis. Kč na částku 294 200 tis. Kč, tj. o částku 
6 000 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení zdrojů v investičním fondu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2011 z částky 458 184 tis. Kč na částku 466 521 tis. Kč, 
tj. o částku 8 337 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu, přičemž se zvyšuje čerpání zdrojů na splátky úvěrů z částky 288 616 na částku ve výši 296 953 tis. Kč, tj. o částku 8 337 tis. Kč

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, zapracovat změny do Provozního plánu na rok 2011
Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


28. Analýza Krušnohorské lyžařské magistrály

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 783/07/11

- bere na vědomí informaci o dokumentaci „Analýza Krušnohorské lyžařské magistrály na území Karlovarského kraje“ dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje souhlasit s tím, aby požadavek na zapracování trasy Krušnohorské lyžařské magistrály do Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje byl součástí zprávy 
o jejich uplatňování v uplynulém období
Termín kontroly: 17.10.2011

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


29. Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 784/07/11

- bere na vědomí informaci o dokumentaci „Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů“
dle návrhu tohoto materiálu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje souhlasit s tím, aby požadavek na zapracování zpřesněného koridoru obchvatu do Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje byl součástí zprávy 
o jejich uplatňování v uplynulém období
Termín kontroly: 17.10.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


30. Výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 785/07/11

- schvaluje výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele: Manuál metody BSC 
při transformaci sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Karlovarském kraji, Analýza prostředí a finanční nákladovosti vybraných druhů sociálních služeb, Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu, Návrh strategie zapojování osob s mentálním postižením na trhu práce v Karlovarském kraji, Metodika přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů sociálních služeb, Analýza plánů rozvoje kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji

- souhlasí s Plány rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb na období 2009 – 2017 zařízení sociálních služeb, která zřizuje Karlovarský kraj, dle přílohy č. 1 – 16, zpracovanými v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Plány rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb na období 2009 - 2017 zařízení sociálních služeb, která zřizuje Karlovarský kraj, 
dle přílohy č. 1 – 16, zpracované v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele
Termín kontroly: 17.10.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


31. Zpráva o dosažených cílech projektu „Euroklíč v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 786/07/11

- bere na vědomí zprávu o dosažených cílech projektu „Euroklíč v Karlovarském kraji“ 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit v termínu do 31.12.2011 návaznou zprávu o realizaci projektu „Euroklíč v Karlovarském kraji“

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


32. Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 787/07/11

- schvaluje snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkové organizace ze stávajícího počtu 36 lůžek na 34 lůžek, od 1.8.2011 

Termín kontroly: 19.9.2011

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


33. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 788/07/11

- bere na vědomí Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


34. Poskytnutí finančního příspěvku na investiční a neinvestiční akce příspěvkovým organizacím v sociálních službách na zkvalitnění služeb pro uživatele

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 789/07/11

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400.000,-- Kč na dokončení investiční akce rekonstrukce kotelny v Sociálních službách, příspěvková organizace Kynšperk nad Ohří

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 650.000,-- Kč pro Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace a to investiční příspěvek ve výši 462.000,-- Kč na nákup zdravotních pomůcek a neinvestiční příspěvek ve výši 188.000,-- Kč na pokrytí mzdových prostředků od září 
do prosince 2011 pro nového sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách

- schvaluje poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku ve výši 290.000,-- Kč na výměnu 10 ks dveří, lina a pořízení 2 ks markýz ke zlepšení podmínek uživatelů v Domově pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 346.000,-- Kč na drobnou údržbu zařízení, obnovu výpočetní techniky a nákup tablet na roznášení stravy uživatelům a investiční příspěvek ve výši 55.000,-- Kč na zakoupení vozíku na rozvoz stravy (tabletový systém) v Domově pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 84.000,-- Kč pro Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace na vymalování kuchyně s příslušenstvím, opravu konstrukce a zastřešení pergoly

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 40.000,-- Kč v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace na výměnu 4 ks oken (horské podmínky)

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 70.000,-- Kč v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace na opravu 1 místnosti, která bude sloužit jako pokoj pro 2 uživatele služby
Termín kontroly: 7.11.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


35. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 790/07/11

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 231/2011 pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 2 výše uvedené smlouvy

Termín kontroly: 5.9.2011

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


36. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovu č.p. 172 na p.č. 200 
a pozemek p.č. 200 v k. ú. Královské Poříčí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 791/07/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat budovu č.p. 172 na pozemku p.č. 200 a pozemek p.č. 200 
v k. ú. Královské Poříčí

Termín kontroly: 3.10.2011

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



37. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.č. 104/1 
a p.č. 231/3 obě v k. ú. Královské Poříčí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 792/07/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemky p.č. 104/1 a p.č. 231/3 obě v k. ú. Královské Poříčí

Termín kontroly: 3.10.2011

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


38. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 793/07/11

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé 
na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu od 01.01.2011 do 30.06.2011, dle návrhu

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


39. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období od 01.01.2011 do 30.06.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 794/07/11

- bere na vědomí informaci o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, k silničním pozemkům v období 
od 01.01.2011 do 30.06.2011, dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


40. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 659/60 v k. ú. Odrava – ŘSD ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 795/07/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 659/60, která byla oddělena geometrickým plánem č. 162-120/2011 z původní pozemkové parcely č. 659/60 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 659/80 
o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Odrava 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 předmětnou nemovitost z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje 

- 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


41. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 544/4 v k. ú. Pstruží u Merklína

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 796/07/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku p.p.č. 544/4 o výměře 56 m2 v k. ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín, formou kupní smlouvy mezi panem Bohumilem Svobodou a paní Ivanou Svobodovou, oba bytem U Ohře 210/19, PSČ 360 18 Karlovy Vary (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 1.680,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost ze společného jmění manželů Svobodových do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 3.10.2011

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


42. Změna části usnesení č. RK 1013/10/09 ze dne 08.10.2009 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – některé nemovitosti v areálu bývalého SOU lesnického v Abertamech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 797/07/11

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. RK 1013/10/09 ze dne 08.10.2009 ve znění:

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku 
p.č. 167/1 o výměře 984 m2, včetně stavby garáží, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí

Zbývající část usnesení č. RK 1013/10/09 ze dne 08.10.2009 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 317/12/09 ze dne 10.12.2009 ve znění:

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 167/1 o výměře 984 m2, včetně stavby garáží, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí
Zbývající část usnesení č. ZK 317/12/09 ze dne 10.12.2009 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku p.č. 167/1 o výměře 792 m2, stavby garáží bez čp/če na pozemku st.p.č. 832 a pozemku st.p.č. 832 
o výměře 192 m2
Termín kontroly: 3.10.2011
Zodpovídá: 	Mgr. Josef Dvořáček, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvkové organizace


43. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období 
od 01.01.2011 do 30.06.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 798/07/11

- bere na vědomí informaci o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období 
od 01.01.2011 do 30.06.2011 na základě působnosti odboru správa majetku dle předloženého návrhu

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


44. Souhlas s pokácením osmi kusů dřevin a dvou keřů, rostoucích na p.p.č. 527/33 v k. ú. Dvory, 
v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 799/07/11

- souhlasí s pokácením osmi kusů dřevin a dvou keřů, rostoucích na p.p.č. 527/33 v k. ú. Dvory, v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, ve vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s výstavbou parkoviště ke stavbě „Objekt služeb v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ firmou TIMA spol. s r.o.

- 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


45. 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
usnesením č. RK 800/07/11

- bere na vědomí informaci o ukončení finanční a věcné realizace projektu „Knedlík – kloss – knödel aneb knedlíkové nebe“ administrovaného Krajským muzeem Karlovarského kraje a následně Muzeem Cheb
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci o ukončení finanční 
a věcné realizace projektu „Knedlík – kloss – knödel aneb knedlíkové nebe“ administrovaného Krajským muzeem Karlovarského kraje a následně Muzeem Cheb
. 
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  


46. Projednání vyhlášení volných dnů řediteli příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 801/07/11

- bere na vědomí oprávnění ředitelů škol vyhlásit v období školního vyučování ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, které vyplývá z ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jejich povinnost projednat vyhlášení volných dnů s žáky a zřizovatelem, pokud se nejedná o nepředvídatelné situace, podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

- projednala návrhy ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem na vyhlášení volných dnů ve školním roce 2011/2012 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příslušných příspěvkových organizací o tomto usnesení

Termín kontroly: 3.10.2011 

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


47. Změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 802/07/11

- schvaluje s účinností od 1. září 2011 zrušení míst uskutečňování vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov, na adresách Dolní Žďár 43, 363 29
Ostrov a Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov

- schvaluje s účinností od 1. září 2011 nové místo uskutečňování vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov, na adrese Klínovecká 1197, 363 01
Ostrov

- schvaluje s účinností od 1. září 2011 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov, z 968 na 750 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu 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 k podpisu 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


48. Určení výše požadované náhrady škody způsobené příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 803/07/11

- určuje výši náhrady škody způsobené příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Žlutice v souvislosti s porušením rozpočtové kázně Milanem Veselým, ředitelem organizace, ve výši trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu, s termínem úhrady nejméně poloviny výše náhrady škody do 31. srpna 2011, zbývající části nejdéle 
do 31. prosince 2011   

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat Milana Veselého, ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice, o tomto usnesení

Termín kontroly: 3.10.2011

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


49. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému olympijskému výboru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 804/07/11

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému olympijskému výboru ve výši 200.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s prezentací a realizací projektu „Žijeme Londýnem“ včetně uzavření smlouvy

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

Termín kontroly: 3.10.2011

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


50a) Rozhodnutí o neupotřebitelném movitém majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 805/07/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku Karlovarského kraje Císařským lázním Karlovy Vary, zájmovému sdružení právnických osob, se sídlem 360 21 Karlovy Vary – Dvory, Závodní 88/353, IČ 72055642, a to osobní automobil – Škoda Fabia Comfort 1,4, RZ K3 9661

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako dárcem na straně jedné) a Císařskými lázněmi Karlovy Vary, zájmovým sdružením právnických osob, zastoupené 
Ing. Lukášem Siřínkem, ředitelem (jako obdarovaným na straně druhé)

- schvaluje v souladu s pravidly rady č. PR 03/2008 a na návrh Likvidační komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem, naložit s movitým majetkem kraje, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje - služebními automobily - Audi A6 3,2FSI Quatro, RZ 2K8 5642 a Škoda Super B 1,9 TDI, RZ 1K7 2708 dle návrhu.

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí realizovat kroky podle daného návrhu

Termín kontroly: 21.11.2011

Zodpovídá:   Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku, Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


50b) Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Hranice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 806/07/11

- schvaluje investiční příspěvek ve výši 30.000,-- Kč pro město Hranice na „Vybudování povalového chodníku a nového mostku přes říčku Rokytnici v prostoru přírodní památky Lužní potok na trojstátí Čech, Bavorska a Saska

- souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a městem Hranice

Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


50c) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Ukončení pracovního poměru generálního ředitele

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 807/07/11

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

- projednala žádost JUDr. Zdeňka Horáka, MBA, na ukončení pracovního poměru generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., dnem 31.8.2011

- schvaluje, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., článek 9, bod 9.3. písm. s), ukončení pracovní smlouvy na vedoucí místo generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., 
a to na základě jeho žádosti, dnem 31.8.2011 

Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva KKN a.s.



50d) Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro KVZ Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 808/07/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro KVZ Karlovy Vary ve výši 40.000,-- Kč na: „Mistrovství Evropy ve střeleckém souboji dvojic z velkorážné pistole“

- souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a KVZ Karlovy Vary

Termín kontroly: 3.10.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



