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


USNESENÍ

z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. srpna 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:07 do 12:43 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		p. Čermák
Přizvaní:	Ing. Tomsová V., Ing. Svobodová, Ing. Kocmich, Ing. Lokajíček, 
Mgr. Šperglová, Ing. Divišová, Ing. Pospíšil, Ph.D. 
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Petra Janíčková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Rozpočtové změny								  RK 889/08/11
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 890/08/11
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
	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 891/08/11
nemocnice a.s. – finanční plán na rok 2011
	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 892/08/11
nemocnice a.s. – volba nových orgánů společnosti, změna stanov společnosti
	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 893/08/11
nemocnice a.s. – účetní závěrka za rok 2010, výroční zpráva za rok 2010, 
vypořádání ztráty z minulých let
	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	  RK 894/08/11
rezervací a městských památkových zón 2011 - IV. etapa
Projekt „ARCHEOMONTAN“ - schválení finančního krytí			  RK 895/08/11

Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Grafické	  RK 896/08/11 
zpracování a tisk propagačních materiálů v rámci projektu Česko-bavorský 
geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“
	Schválení prodloužení platnosti smluv uzavřených se společností Microsoft 	  RK 897/08/11
– smlouvy Microsoft Select a smlouvy Microsoft Entrprise Agreement. Příprava 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávky produktů společnosti Microsoft 
formou licenčního ujednání Entrprise Agreement a Select“
- 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
	Tisková oprava usnesení č. RK 02/01/11 o schválení rozpočtové změny č. 1/2011	  RK 898/08/11
	Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje	  RK 899/08/11 
pro Sbor dobrovolných hasičů Plesná
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Nadaci 	  RK 900/08/11
FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město 	  RK 901/08/11
Nové Sedlo
	Změna názvu investiční akce příspěvkové organizace Obchodní akademie, 	  RK 902/08/11
vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, Bezručova 17, Karlovy Vary			  
	Změna části usnesení č. RK 845/08/11 ze dne 08.08.2011 – úplatné nabytí 	  RK 903/08/11
nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s Transformačním 
plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“
	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje asociaci 		  RK 904/08/11
„Záchranný kruh“
	Projednání změny vyhlášení volných dnů ředitelkou příspěvkové organizace 	  RK 905/08/11
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
	Výstupy z diskuse k problematice vzdělávání v Karlovarském kraji		  RK 906/08/11
	Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost 	  RK 907/08/11
škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
	Smlouva o dílo – organizační zajištění studijní cesty v rámci projektu 		  RK 908/08/11
„Politika životního prostředí na Islandu – výměna zkušeností“
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město 	  RK 909/08/11
Ostrov	
	Projekt „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“ 			  RK 910/08/11

- schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu 
pro období let 2007 - 2013 
- schválení podání žádosti do Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Severozápad pro období let 2007 - 2013
- schválení finančního krytí projektu
- schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Revitalizace 
národní památky Císařské lázně“ a správu Nemovitostí 
Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění „Zajištění dodatečných prací 	  RK 911/08/11
pro sociálně terapeutické dílny v Karlových Varech“ a uzavření Dodatku č. 3 
Smlouvy o dílo na realizaci stavby
	Prodej akcií obchodní společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ 			  RK 912/08/11
SPOLEČNOST, a.s.
	Schválení poskytnutí podpory na projekt Implementace a péče o území soustavy 	  RK 913/08/11
Natura 2000 v Karlovarském kraji č. 10061286
	Schválení poskytnutí podpory na projekt Implementace a péče o území soustavy 	  RK 914/08/11
Natura 2000 v Karlovarském kraji č. 09028976
	Schválení Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu v rámci stavby 	  RK 915/08/11
Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem a společností 
RWE Energie, a.s.
	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2011 	  RK 916/08/11
– 2. kolo
	Program obnovy venkova 2011 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo		  RK 917/08/11
	Doplnění projektu ARCHEOMONTAN do návrhu Akčního plánu		  RK 918/08/11

	Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov	  RK 919/08/11 
a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
	Tisková oprava usnesení č. RK 886/08/11 ze dne 19.08.2011 - Rozhodnutí 	  RK 920/08/11
o námitkách EM TEST ČR spol. s r.o., proti rozhodnutí o výběru nejvýhodnější
 nabídky veřejné zakázky „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského 
kraje“ a zrušení usnesení č. RK 719/07/11 ze dne 11.7.2011 o výběru 
nejvýhodnější nabídky
	Rozhodnutí o námitkách firmy Swietelsky stavební s.r.o., proti rozhodnutí 	  RK 921/08/11
zadavatele veřejné zakázky „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“













        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.


1. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 889/08/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 321/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 10.100.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky určené na financování „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011“. Finanční prostředky jsou určeny jednotlivým příjemcům v kapitole příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 322/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru ekonomického do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 120.000,-- Kč z důvodu úhrady nákladů za zpracování odborného odhadu změny intenzity zatížení rychlostní silnice R6 tranzitní dopravou přes území Karlovarského kraje 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 323/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.945.860,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Termín kontroly: 19.9.2011

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


2. 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 890/08/11

- schvaluje Dodatek č. 2, 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 Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvkovou organizací, dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2, 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 Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvkovou organizací, dle návrhu

Termín kontroly: 3.10.2011

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


3. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – finanční plán na rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 891/08/11

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

- schvaluje finanční plán Karlovarské krajské nemocnice a.s., na rok 2011

- ukládá Ing. Jožovi Lokajíčkovi, vedoucímu odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.


4. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – volba nových orgánů společnosti, změna stanov společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 892/08/11

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

- odvolává členy představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:

MUDr. Václava Larvu, dnem 31.8.2011 
Ing. Jaroslava Bradáče, dnem 31.8.2011
Miloslava Čermáka, dnem 31.8.2011
Mgr. Jaroslava Borku, dnem 31.8.2011

- volí členy představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:

MUDr. Luďka Nečesaného, MBA,	dnem 1.9.2011
Ing. Miloslavu Tanečkovou, dnem 1.9.2011
Ing. Milana Trpišovského, MBA, dnem 1.9.2011
Ing. Jana Raise, MBA, dnem 1.9.2011

- schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva po věcné stránce a ukládá vedoucímu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, dopracovat smlouvy pro jednotlivé členy představenstva ke schválení nejpozději do: 31.8.2011

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., aby s novými členy představenstva společnosti uzavřela smlouvy o výkonu člena představenstva

- ukládá novému členovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA, aby předložil jedinému akcionáři Karlovarské krajské nemocnice a.s.:

	aktualizaci strategické části dokumentu Strategie zdravotnictví Karlovarského kraje, a to v části, která se týká Karlovarské krajské nemocnice a.s. v termínu do 31.10.2011


	návrh na změnu stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., v oblasti kompetencí představenstva a dozorčí rady společnosti (posílení pravomocí dozorčí rady) v termínu do 30.9.2011


- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit zápis změn v členech orgánů Karlovarské krajské nemocnice a.s., do obchodního rejstříku 

Termín kontroly: 21.11.2011

Zodpovídá:	MUDr. Luděk Nečesaný,MBA, člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
	Ing. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


5. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – účetní závěrka za rok 2010, výroční zpráva za rok 2010, vypořádání ztráty z minulých let

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 893/08/11

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

- bere na vědomí vyjádření a přijatá usnesení ze zápisu dozorčí rady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., ze dne 14.7.2011, a to: k přezkoumání řádné roční účetní závěrky společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., za rok 2010, k přezkoumání výroční zprávy nemocnice za rok 2010 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, k přezkoumání návrhu představenstva nemocnice ke způsobu krytí ztrát společnosti

- schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., za rok 2010

- bere na vědomí předloženou Zprávu nezávislých auditorů společnosti: EURO-Trend Audit, a.s. 
a Ing. Petra Ryneše ze dne 28.4.2011 o ověření účetní závěrky Karlovarské krajské nemocnice a.s., 
za rok 2010

- bere na vědomí Výroční zprávu Karlovarské krajské nemocnice a.s., za rok 2010

- bere na vědomí předloženou Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010, která je součástí výroční zprávy

- schvaluje návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., snížit ztrátou nemocnice za rok 2010 ve výši 29.548.129,76 Kč objem ostatních kapitálových fondů zaúčtováním ztráty na vrub účtu 
413 020 „Dary věcné“

- ukládá Ing. Jožovi Lokajíčkovi, vedoucímu odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

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


6. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011 - IV. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 894/08/11


- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2011 o částku 122.996,-- Kč městu Cheb na akci obnovy: Cheb, hradby u Chebského hradu 
- oprava barokních městských hradeb – IV. etapa – Mlýnská věž a V. etapa

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 618/06/11 ze dne 6.6.2011, a to tak:
výše příspěvku uvedená v 2. tabulce na 3. řádku ve 2. sloupci se mění z částky 1.587.018,-- Kč na částku 1.710.014,-- Kč na akci obnovy: Cheb, hradby u Chebského hradu - oprava barokních městských hradeb 
– IV. etapa – Mlýnská věž a V. etapa

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2011 o částku 30.000,-- Kč městu Ostrov na akci obnovy: Ostrov, zámek – stavební práce 
pro restaurování historických maleb v místnostech číslo 1.4 a 1.5 a restaurování dvou plastik ve vestibulu

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 618/06/11 ze dne 6.6.2011, a to tak:
výše příspěvku uvedená v 2. tabulce na 10. řádku ve 2. sloupci se mění z částky 41.000,-- Kč na částku 71.000,-- Kč na akci obnovy: Ostrov, zámek – stavební práce pro restaurování historických maleb v místnostech číslo 1.4 a 1.5 a restaurování dvou plastik ve vestibulu

- 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 IV. etapy v celkové výši 1.321.948,-- Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Mariánské Lázně
 252.000,-- Kč
Mariánské Lázně, Městská knihovna
Oprava krovu a střechy, výměna krytiny
Město Františkovy Lázně
 536.953,-- Kč
Františkovy Lázně, Lázně I.
Oprava vnějšího pláště budovy – II. etapa
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou
 532.995,-- Kč
Františkovy Lázně, Římskokatolický kostel Povýšení svatého Kříže
Výměna a oprava podlah, oprava stropu, omítek 
a schodiště, oprava oken, okenních mříží a dveří, 
vč. kování

- 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: 5.12.2011

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


7. Projekt „ARCHEOMONTAN“ - schválení finančního krytí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 895/08/11

- souhlasí 
a)	s partnerstvím Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, v projektu „ARCHEOMONTAN“ podávaného v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
b)	se zajištěním finančního krytí projektu „ARCHEOMONTAN“, a to ve výši 1.043.510,-- Kč v letech 2012 – 2013
c)	se zajištěním předfinancování projektu „ARCHEOMONTAN“, a to ve výši 1.043.510,-- Kč 
d)	se zajištěním spolufinancování projektu „ARCHEOMONTAN“, a to ve výši 10% uznatelných nákladů, to je 104.351,-- Kč

- pověřuje ředitelku Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, podpisem „Smlouvy o spolupráci kooperačních partnerů“ a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu „ARCHEOMONTAN“ podávaného do Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 
2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) partnerství Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, v projektu „ARCHEOMONTAN“ podávaného v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
b) 	zajištění finančního krytí projektu „ARCHEOMONTAN“, a to ve výši 1.043.510,-- Kč v letech 2012 – 2013
c)	zajištění předfinancování projektu „ARCHEOMONTAN“, a to ve výši 1.043.510,-- Kč 
d)	zajištění spolufinancování projektu „ARCHEOMONTAN“, a to ve výši 10% uznatelných nákladů, to je 104.351,-- Kč

Termín kontroly: 5.12.2011

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


8. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Grafické zpracování 
a tisk propagačních materiálů v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 896/08/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Grafické zpracování a tisk propagačních materiálů v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče G2 studio s.r.o., s nabídkovou cenou 2.778.960,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, podpisem smlouvy 
o dílo s vítězem soutěže G2 studio s.r.o., Lochotínská 1, 301 00 Plzeň, IČ 26375044 s nabídkovou cenou 2.778.960,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 5.12.2011

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


9. Schválení prodloužení platnosti smluv uzavřených se společností Microsoft – smlouvy Microsoft Select a smlouvy Microsoft Entrprise Agreement. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávky produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Entrprise Agreement 
a Select“
- 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 897/08/11

- schvaluje prodloužení platnosti smluv uzavřených se společností Microsoft – smlouvy Microsoft Select a smlouvy Microsoft Entrprise Agreement

- schvaluje uzavření příslušných smluv se společností Microsoft

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

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dodávky produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Entrprise Agreement a Select“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávky produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Entrprise Agreement a Select“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Ing. Ivan Kocmich		- náhradník: Ing. Jiří Heliks
- člen: Bc. Bedřich Kořínek		- náhradník: Ing. Michaela Korandová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Martin Havel		- náhradník: Mgr. Tomáš Hybner
- člen: Ing. Petr Keřka		- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: Josef Murčo			- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: PaedDr. Vratislav Emler	- náhradník: Ing. Václav Živný 
- člen: Ing. Ivan Kocmich		- náhradník: Bc. Bedřich Kořínek

Termín kontroly: 21.11.2011

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


10. Tisková oprava usnesení č. RK 02/01/11 o schválení rozpočtové změny č. 1/2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 898/08/11

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 02/01/11 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 1/2011, a to tak, že se vkládá text „v částce 5.299.400,-- Kč a částka 600,-- Kč zůstává v rezervě“, takže text dané rozpočtové změny po tiskové opravě usnesení zní: 

Rozpočtovou změnu č. 1/2011
- přesun rozpočtových prostředků v celkové částce ± 5.300.000,-- Kč z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu na podporu nestátních neziskových organizací. Finanční prostředky byly schváleny usnesením č. ZK 307/12/10 ze dne 9.12.2010 pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na financování sociálních projektů v roce 2011 v částce 5.299.400,-- Kč a částka 600,-- Kč zůstává v rezervě (rozpis na jednotlivé příjemce a projekty je přílohou důvodové zprávy).

Další text usnesení se nemění.

Termín kontroly: 19.9.2011

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 899/08/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů Plesná ve výši 40.000,-- Kč 
na „25. ročník soutěže požárních družstev“

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

Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


12. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 900/08/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY ve výši 
500.000,-- Kč na 46. ročník Mezinárodního filmového festivalu

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Nadací FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY ve výši 500.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


13. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Nové Sedlo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 901/08/11

- schvaluje investiční příspěvek pro město Nové Sedlo ve výši 1.250.000,-- Kč na: zhotovení sportovního povrchu z umělé trávy včetně vsypu křemičitým pískem a granulátem o celkové rozloze 2000 m2

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a městem Nové Sedlo

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


14. Změna názvu investiční akce příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Bezručova 17, Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 902/08/11

- souhlasí se změnou názvu schválené investiční akce „Rekonstrukce budovy – oprava střechy, výměna oken, oprava fasády“ na „Obchodní akademie Karlovy Vary – Oprava střechy včetně krovu a fasády“

Zodpovídá: Ing. Hana Motyčková, ředitelka příspěvkové organizace 
15. Změna části usnesení č. RK 845/08/11 ze dne 08.08.2011 – úplatné nabytí nemovitostí 
do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova 
pro osoby se zdravotním postižením „PATA“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 903/08/11

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 845/08/11 ze dne 08.08.2011 ve znění:

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí následující nemovitosti:
- pozemku p.p.č. 1126/1 o výměře 874 m2 v k. ú. Krásná

formou kupní smlouvy, mezi obcí Krásná, zastoupenou Lubošem Pokorným, sídlem Krásná č.p. 196, 
351 22 Krásná (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako kupující na straně druhé), za cenu 262.200,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví obce Krásná do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí následující nemovitosti:
- pozemku p.p.č. 1251/1 o výměře 508 m2 v k. ú. Krásná

formou kupní smlouvy, mezi panem Jiřím Surovčiakem, trvale bytem Textilní 1498/6, 352 01 Aš 
(jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako kupující na straně druhé), za cenu 251.500,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví pana Jiřího Surovčiaka do majetku Karlovarského kraje

Zbývající část usnesení č. RK 845/08/11 ze dne 08.08.2011 se nemění.

Termín kontroly: 17.10.2011

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


16. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje asociaci „Záchranný kruh“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 904/08/11

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje asociaci „Záchranný kruh“ ve výši 100.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s udržitelností integrovaného projektu „Záchranný kruh“ včetně uzavření smlouvy

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

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

Termín kontroly: 19.9.2011

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


17. Projednání změny vyhlášení volných dnů ředitelkou příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 905/08/11

- 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 návrh ředitelky příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary na změnu vyhlášení volných dnů ve školním roce 2011/2012 z termínů projednaných usnesením rady kraje č. RK 801/07/11 na dny 5. až 9. září 2011 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, informovat Ing. Hanu Motyčkovu, ředitelku uvedené příspěvkové organizace, o tomto usnesení

Termín kontroly: 19.9.2011 

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


18. Výstupy z diskuse k problematice vzdělávání v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 906/08/11

- bere na vědomí výstupy z diskuse k problematice vzdělávání v Karlovarském kraji konané dne 
18. května 2011 na Krajském úřadě Karlovarského kraje

- schvaluje záměr uspořádat v měsíci listopadu 2011 konferenci k problematice vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji za účasti představitelů příslušných ústředních orgánů státní správy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, odboru regionální rozvoje krajského úřadu a Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvkové organizaci, podílet se na organizaci 
a obsahové náplni konference

- ukládá příslušným uvolněným členům zastupitelstva, předložit radě kraje návrhy témat pro kulatý stůl s představiteli ústředních orgánů státní správy ze své oblasti působnosti v termínu do 30. září 2011

Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá: 	Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
	Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
	Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o.




19. Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 907/08/11

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za plnění významných pracovních úkolů v oblasti hospodaření s finančními prostředky a majetkem v roce 2010 ve výši dle návrhu

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

Termín kontroly: 3.10.2011

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


20. Smlouva o dílo – organizační zajištění studijní cesty v rámci projektu „Politika životního prostředí na Islandu – výměna zkušeností“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 908/08/11

- bere na vědomí informaci o výsledku 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 znění Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je organizační zajištění studijní cesty v rámci projektu „Politika životního prostředí na Islandu – výměna zkušeností“ 

Termín kontroly: 21.11.2011

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


21. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 909/08/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro město Ostrov ve výši 1.000.000,-- Kč na: nezbytné opravy povrchů komunikací v centru města

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



22. Projekt „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“ 
- schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu pro období let 2007 - 2013 
- schválení podání žádosti do Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období let 2007 - 2013
- schválení finančního krytí projektu
- schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu „Revitalizace národní památky Císařské lázně“ a správu Nemovitostí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 910/08/11

- souhlasí 
	s předpokládanými celkovými výdaji projektu „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“, a to ve výši 900.000.000,-- Kč
	s tím, aby Zájmové sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary podalo žádost 
o dotaci do Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013 (dále jen IOP), 
do prioritní osy 5: Národní podpora územního rozvoje, oblasti intervence 5.1: Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podporované aktivity 5.1b: Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR na akci „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“
	s předpokládanými uznatelnými výdaji projektu podaného do IOP ve výši, která bude upravena podmínkami příslušné výzvy IOP, až do 300.000.000,-- Kč
	s předfinancováním projektu podaného do IOP ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 300.000.000,-- Kč
	se spolufinancováním projektu podaného do IOP až do výše 15% celkových uznatelných nákladů, to je 45.000.000,-- Kč
	se zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Ministerstva kultury České republiky, které bude vypisovat výzvu IOP  
	s tím, aby Zájmové sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary podalo žádost 
o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad (dále jen ROP), prioritní osy 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit 
a infrastruktury cestovního ruchu (řízené výzvy s Integrovaným operačním programem)

s předpokládanými uznatelnými výdaji projektu podaného do ROP ve výši až do 150.000.000,-- Kč
	s předfinancováním projektu podaného do ROP ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 150.000.000,-- Kč
	se spolufinancováním projektu podaného do ROP až do výše 15% celkových uznatelných nákladů, to je 22.500.000,-- Kč
	s financováním nezpůsobilých výdajů projektu „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“, a to ve výši 350.000.000,-- Kč (respektive ve výši 500.000.000,-- Kč v případě neobdržení dotace z ROP) 
	se zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP 
	se závazným příslibem financování na realizaci projektu „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“
	s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní památky Císařské lázně a správu Nemovitostí se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní památky Císařské lázně a správu Nemovitostí se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
	předpokládané celkové výdaje projektu „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“, a to ve výši 900.000.000,-- Kč

skutečnost, aby Zájmové sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary podalo žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013 (dále jen IOP), 
do prioritní osy 5: Národní podpora územního rozvoje, oblasti intervence 5.1: Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podporované aktivity 5.1b: Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR na akci „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“
	předpokládané uznatelné výdaje projektu podaného do IOP ve výši, která bude upravena podmínkami příslušné výzvy IOP, až do 300.000.000,-- Kč
	předfinancování projektu podaného do IOP ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 300.000.000,-- Kč
	spolufinancování projektu podaného do IOP až do výše 15% celkových uznatelných nákladů, 
to je 45.000.000,-- Kč
	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Ministerstva kultury České republiky, které bude vypisovat výzvu IOP  
	skutečnost, aby Zájmové sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary podalo žádost o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad (dále jen ROP), prioritní osy 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit 
a infrastruktury cestovního ruchu (řízené výzvy s Integrovaným operačním programem)
předpokládané uznatelné výdaje projektu podaného do ROP ve výši až do 150.000.000,-- Kč
předfinancování projektu podaného do ROP ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 150.000.000,-- Kč
	spolufinancování projektu podaného do ROP až do výše 15% celkových uznatelných nákladů, 
to je 22.500.000,-- Kč
financování nezpůsobilých výdajů projektu „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně, a to ve výši 350.000.000,-- Kč (respektive ve výši 500.000.000,-- Kč v případě neobdržení dotace z ROP) 
	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP 
	závazný příslib financování na realizaci projektu „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“
	uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní památky Císařské lázně a správu Nemovitostí se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní památky Císařské lázně a správu Nemovitostí se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá:	Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu
	Ing. Lukáš Siřínek, ředitel Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy 	Vary 


23. Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění „Zajištění dodatečných prací pro sociálně terapeutické dílny v Karlových Varech“ a uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 911/08/11

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Zajištění dodatečných prací pro sociálně terapeutické dílny v Karlových Varech“ Szolár Ondřej, stavitelství s.r.o., Lesní 3, 356 01 Březová, 
a navýšení rozpočtu na realizaci stavby o 893.853,-- Kč včetně DPH

- schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 3 výše uvedené smlouvy 

Termín kontroly: 5.12.2011

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


24. Prodej akcií obchodní společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 912/08/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení převod kmenových akcií společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 29114373, znějících na jméno, v listinné podobě, v nominální hodnotě 1.000,-- Kč, a to v počtu kusů a za kupní cenu ve výši na Město/Obec dle přílohy č. 1

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o převodu akcií mezi Karlovarským krajem, Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČ 70891168, jako převodcem 
a Městem/Obcí dle přílohy č. 1, jako nabyvatelem, jejímž předmětem bude převod cenných papírů kmenových akcií společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 29114373, znějících na jméno, v listinné podobě, v nominální hodnotě 1.000,-- Kč, a to za kupní cenu ve výši dle přílohy č. 1, v předloženém znění

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem, Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČ 70891168 a Městem /Obcí dle přílohy 
č. 1, jejímž předmětem bude spolupráce smluvních stran při nakládání s komunálním odpadem, v předloženém znění

Termín kontroly: leden 2012

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


25. Schválení poskytnutí podpory na projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 
v Karlovarském kraji č. 10061286

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 913/08/11

- schvaluje poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji reg. č. 10061286 ve výši 845.738,70 Kč

- schvaluje poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR na projekt Implementace a péče 
o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji id. č. EDS/SMVS 115D122001354 ve výši 16.069.035,30 Kč

- schvaluje smlouvu č. 10061286 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v předloženém znění

- schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR id. č. EDS/SMVS 115D122001354 v předloženém znění

Termín kontroly: 19.12.2011

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


26. Schválení poskytnutí podpory na projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 
v Karlovarském kraji č. 09028976

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 914/08/11

- schvaluje poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji reg. č. 09028976 ve výši 612.224,40 Kč

- schvaluje poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR na projekt Implementace a péče 
o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji id. č. EDS/SMVS 115D122000734 ve výši 3.469.271,60 Kč

- schvaluje smlouvu č. 09028976 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v předloženém znění

- schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR id. č. EDS/SMVS 115D122000734 v předloženém znění

Termín kontroly: 19.12.2011

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

27. Schválení Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem a společností RWE Energie, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 915/08/11

- schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, č. smlouvy 120080021219, v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem a společností RWE Energie, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, č. smlouvy 120080021219, v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem a společností RWE Energie, a.s., dle návrhu 

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, č. smlouvy 120080021  219, v rámci stavby Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem a společností RWE Energie, a.s.

Termín kontroly: 7.11.2011

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


28. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2011 – 2. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 916/08/11

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 2. kola dotačního programu Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2011 
dle návrhu uvedeného v tabulce

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje uvedeným žadatelům dle návrhu

Termín kontroly: 17.10.2011 

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

29. Program obnovy venkova 2011 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 917/08/11

- souhlasí s navrženým přerozdělením finančních prostředků  v rámci II. kola Programu obnovy venkova pro rok 2011 dle přílohy č. 1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
 
Termín kontroly: 7.11.2011 

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


30. Doplnění projektu ARCHEOMONTAN do návrhu Akčního plánu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 918/08/11

- souhlasí s doplněním projektu ARCHEOMONTAN do návrhu aktualizace Akčního plánu 
a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- ukládá odboru ekonomickému, zařadit projekt ARCHEOMONTAN do návrhu rozpočtového výhledu

Termín kontroly: 7.11.2011 

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

31. Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a přijetí opatření 
ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 919/08/11

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly, provedené odborem kontroly krajského úřadu, u příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

- ukládá příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov odvod do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 926.368,26 Kč 

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu, realizovat úkoly spojené s uložením odvodu 
za porušení rozpočtové kázně 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, řešit škodu vzniklou v souvislosti s porušením rozpočtové kázně a písemně informovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy o výsledku, 
a to nejpozději v termínu do 15. září 2011 

- odvolává v souladu s ustanovením § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Milana Martinka z vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov dnem 15. listopadu 2011 

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

- schvaluje text oznámení o konání konkursního řízení dle přílohy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, realizovat veškeré úkoly spojené s odvoláním Mgr. Milana Martinka z vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
a s přípravou a organizací konkursního řízení



Termín kontroly: 3.10.2011

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


32. Tisková oprava usnesení č. RK 886/08/11 ze dne 19.08.2011 -  Rozhodnutí o námitkách EM TEST ČR spol. s r.o., proti rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“ a zrušení usnesení č. RK 719/07/11 ze dne 11.7.2011 o výběru nejvýhodnější nabídky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 920/08/11

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 886/08/11 ze dne 19.08.2011, ve kterém bylo chybně uvedeno IČ firmy EM TEST ČR spol. s r.o. 

Původní znění: 

- schvaluje rozhodnutí o vyhovění námitkám stěžovatele EM TEST ČR spol. s r.o., IČ 6236771 se sídlem Vsetín, Jiráskova 1284, PSČ 755 01, rozhodnutí Karlovarského kraje (zadavatele) o výběru nejvýhodnější nabídky v důsledku chybného hodnocení nabídek veřejné zakázky VZ 600557561 
– Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje, dle návrhu 
Nové znění:

- schvaluje rozhodnutí o vyhovění námitkám stěžovatele EM TEST ČR spol. s r.o., IČ 62362771 
se sídlem Vsetín, Jiráskova 1284, PSČ 755 01, rozhodnutí Karlovarského kraje (zadavatele) o výběru nejvýhodnější nabídky v důsledku chybného hodnocení nabídek veřejné zakázky VZ 600557561 
– Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje, dle návrhu 

Další text usnesení se nemění.
Termín kontroly: 19.9.2011

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


33. Rozhodnutí o námitkách firmy Swietelsky stavební s.r.o., proti rozhodnutí zadavatele veřejné zakázky „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 921/08/11

- schvaluje rozhodnutí o nevyhovění námitkám firmy Swietelsky stavební s.r.o., IČ 48035599, proti rozhodnutí Karlovarského kraje (zadavatele) o vyloučení firmy Swietelsky stavební s.r.o. (uchazeče) 
ze zadávacího řízení o nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky  č. IS VZ US 60062006 – „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“, ve smyslu § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, dle návrhu v příloze č. 1

- pověřuje hejtmana podpisem zamítavého rozhodnutí zadavatele o námitkách k vyloučení uchazeče, firmy Swietelsky stavební s.r.o. z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky VZ 60062006 – „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“ a podpisem oznámení o podaných námitkách dle návrhu 
v příloze č. 2  

Termín kontroly: 7.11.2011

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


