Usnesení z 32. jednání RKK dne 5.9.2011
5.9.2011		Strana 1 (celkem 17)
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 32. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 5. září 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:10 do 10:53 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluven:		MUDr. Larva
Přizvaní:	Ing. Divišová, Ing. Lokajíček
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, uvolněný člen zastupitelstva, 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 5.9.2011		  RK 924/09/11
2.	Rozpočtové změny									  RK 925/09/11
3.	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2011	  RK 926/09/11
4.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 927/09/11
	oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji 
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D163/2011
5.	Podklady pro uzavření smluv s partnery projektu:					  RK 928/09/11
Smlouva o partnerství projektu „Rozvoj eGovernmentu na území Karlovarského 
kraje – část I. až VI.“
- schválení návrhu smlouvy o spolupráci
	 	- schválení uzavření smluv o spolupráci s partnery projektu
6.    Revokace části usnesení č. RK 774/07/11 ze dne 25.6.2011				  RK 929/09/11
„Implementace SSL a integrace spisovny a příprava nového zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku: Implementace SSL a integrace spisovny“
		Schválení nových hodnotících kritérií a jejich vah
7.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					  RK 930/09/11
„Migrace Portálu Karlovarského kraje na novou platformu a rozšíření 
poskytovaných služeb“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	 	  - jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
8.	   Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					  staženo
 „Vybudování eLearningové platformy“
	  - schválení formy zadávacího řízení
	  - schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	  - jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	  - jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
9.	  Dodatek č. 1 ke smlouvě „Dodání poradenských služeb a informačního systému	  RK 931/09/11
pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci“
10.	Projekt „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku 	  RK 932/09/11
Cheb“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické 
výchovy Cheb
11.	Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 651/06/11 ze dne 16.6.2011	  RK 933/09/11
a č. RK 701/06/11 ze dne 27.6.2011 a zrušení zadávacího řízení na dodavatele 
veřejné zakázky VZ 60060380 „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“	
12.	Výsledek veřejnosprávní kontroly projektu „E-learningová podpora výuky 		  RK 934/09/11
v oboru Tělesná výchova vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve školním 
vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávaní“, 
reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01.0035 realizovaným příspěvkovou organizací 
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola 
Karlovy Vary a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům a žádost 
příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium 
a vyšší odborná škola Karlovy Vary o úlevu z povinnosti odvodu za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského kraje
13.	Schválení uzavření memoranda o spolupráci v rámci přípravy silniční 		  RK 935/09/11
stavby: „II/217 Silniční obchvat Aš, II. etapa“ v rozsahu územní působnosti 
města Aš a obce Krásná mezi Karlovarským krajem a městem Aš
14.	Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2011 o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, 	  RK 936/09/11
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost 
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
15.	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba 		  RK 937/09/11
silnic Karlovarského kraje
16.	Provedení auditorského ověření roční uzávěrky za rok 2011 Krajské správy 	  RK 938/09/11
a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
17.	Koncepce rozvoje pravidelných leteckých linek na letišti v Karlových Varech 	  RK 939/09/11
v období 2012 – 2016  
18.	Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství ev. č. smlouvy kraje 158/2010 ze dne 		  RK 940/09/11
15.6.2010 mezi Karlovarským krajem a APDM KK, p.o., v souvislosti 
s realizací projektu „Karlovarská karta“
19.	Zadávací řízení na veřejnou zakázku Vozidlový odbavovací systém 		  RK 941/09/11
Karty Karlovarského kraje - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
dle usnesení č. RK 886/08/11 z 19.8.2011
20.	Zadávací řízení na veřejnou zakázku Vybudování systému Karty Karlovarského 	  RK 942/09/11
kraje - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek dle usnesení  
č. RK 887/08/11 z 19.8.2011
21.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vědecko technický park 		  RK 943/09/11
	a Informačně vzdělávací středisko KK – zpracování projektové dokumentace“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
			- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise 
			pro hodnocení nabídek
22.		Návrh na poskytnutí příspěvku na realizaci bezpečnostních prvků na jezu Radošov	  RK 944/09/11
23.		Poskytnutí finančního příspěvku na investiční a neinvestiční akce příspěvkovým 	  RK 945/09/11
			organizacím v sociálních službách na zkvalitnění služeb pro uživatele
24.	Zpráva o průběžném plnění projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje 	  RK 946/09/11
		pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“
25.	Finanční příspěvek na zajištění akce Den národnostních menšin 			  RK 947/09/11
		Karlovarského kraje
26.	Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti 			  RK 948/09/11
	Krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ – dodatek ke smlouvě 
	o poskytování služeb
27.	Příspěvek Svazu důchodců České republiky Krajské radě Karlovarského kraje	  RK 949/09/11
28.	Příspěvek Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje		  RK 950/09/11
29.	Postup příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti sociálních 		  RK 951/09/11
služeb při příjmu uživatelů ze zdravotnických zařízení ústavní péče, které 
poskytují sociální službu dle ustanovení § 52 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
30.	Snížení kapacity Domova pro seniory v Perninku, příspěvkové organizace		  RK 952/09/11
31.	Snížení kapacity Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, 		  RK 953/09/11
příspěvkové organizace
32.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb		  RK 954/09/11
za 1. pololetí roku 2011
33.	Schválení dodatku č. 5 k předpisu rady kraje PR 05/2006 Pravidla pro 		  RK 955/09/11
přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje
34.	Optimalizace nákladů telekomunikační služby příspěvkových organizací 		  RK 956/09/11
Karlovarského kraje
35.	Optimalizace nákladů na teplo a teplou užitkovou vodu v budovách 		  RK 957/09/11
ve vlastnictví Karlovarského kraje
36.	Optimalizace vozového parku Krajského úřadu Karlovarského kraje		  RK 958/09/11
37.	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.9.2011		  RK 959/09/11
38.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.9.2011		  RK 960/09/11
39.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 	  RK 961/09/11
	inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
40.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovu  		  RK 962/09/11
	č.p. 1386 na pozemku st.p.č. 1525, pozemek st.p.č. 1525 a část pozemku 
	p.č. 2168/1 o výměře 5553 m2 v k. ú. Aš
41.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 	  RK 963/09/11
	p.č. 806 v k. ú. Dolní Rychnov
42.	Souhlas s ponecháním finančních prostředků za kovový šrot příspěvkové 		  RK 964/09/11
	organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
43.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	  RK 965/09/11		p.p.č. 1355 a p.p.č. 1331/1 v k. ú. Plesná
44.	Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku – Vila Zenker v Abertamech   		  RK 966/09/11
45.	Schválení podání žádosti o zařazení do Programu záchrany architektonického 	  RK 967/09/11
	dědictví Ministerstva kultury ČR v roce 2012 a následně žádosti o poskytnutí 
	dotace včetně schválení finanční spoluúčasti kraje na akci „Karlovy Vary, 
	objekt Císařských  	lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících 
	částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – II. etapa 
– dokončení  obnovy střední kupole hlavního průčelí nad Zanderovým sálem 
	a obnova dalších částí střechy hlavního průčelí“
46.	Oprava střechy kopule Císařských lázní – informace o výsledku jednacího řízení	  RK 968/09/11 
a schválení dodatku ke smlouvě
47.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury			  RK 969/09/11
48.	Souhlas ke jmenování statutárního zástupce u Krajského dětského domova		  RK 970/09/11 
pro děti do 3 let
49.	Proplacení vícenákladů spojených s instalací chromatografu v nemocnici 		  RK 971/09/11
Sokolov, společnosti NEMOS Sokolov s.r.o.
50.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje sdružení 		  RK 972/09/11
Mensa International – Mensa České republiky
51.	Jmenování členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa 	  RK 973/09/11
ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov
52.	Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Dětský domov Cheb	  staženo
a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
53.	Změna mzdy ředitele příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko 	  RK 974/09/11
ekologické výchovy Cheb
54a)	Program obnovy venkova – změna v realizované akci				  RK 975/09/11
54b)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		  RK 976/09/11
„Koncepce rozvoje dopravní sítě v Karlovarském kraji“













 


              
PaedDr. Josef Novotný v. r.	  	                    Mgr. Jaroslav Borka v. r.
                        hejtman			  	      	         ověřovatel
  Karlovarského kraje


























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Jaroslava Borku
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

	bod č. 8	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vybudování eLearningové platformy“
	  		- schválení formy zadávacího řízení
	  		- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	 		- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	  		- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 52	Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
	

Rozšíření programu o:

bod č. 54 a)	Program obnovy venkova – změna v realizované akci

bod č. 54 b)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Koncepce rozvoje dopravní sítě v Karlovarském kraji“


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.9.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 924/09/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.9.2011

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 925/09/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 324/2011
- zapojení financování z úvěru 1,3 mld. do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje nad rámec schváleného rozpočtu pro rok 2011 ve výši 749.800,-- Kč. Rozpočtové prostředky jsou určené ke krytí výdajů nově zařazeného projektu k realizaci Politika životního prostředí na Islandu – výměna zkušeností, schváleného v rámci Blokového grantu Fond technické pomoci Finanční mechanismy EHP/Norsko ve výši 29.992 EUR a následně
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhrady cestovních náhrad v hotovosti pokladnou v rámci realizace projektu ve výši ± 126.000,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 325/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 59.531,25 Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Učíme správně technické obory, realizovaného Integrovanou střední školou Cheb v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Rozpočtovou změnu č. 326/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 11.459,41 Kč (481,12 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 327/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 200.000,-- Kč jako dotaci do investičního fondu 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově na řešení havárie v jídelně tohoto Domova

Rozpočtovou změnu č. 328/2011
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 2,81 Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k pokrytí neuznaných nepřímých výdajů projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje, financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Rozpočtovou změnu č. 329/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.106,60 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. čtvrtletí roku 2011 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 330/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.663.780,68 Kč z titulu přijetí 7. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, určené 
na financování Individuálního projektu Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.), realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 84.200,-- Kč k zajištění výdajů na mzdy a zákonné odvody při realizaci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.)

Rozpočtovou změnu č. 331/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru správa majetku Krajského
úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 32.541,-- Kč na úhradu nájemného za pozemky dotčené stavbou 
a související s přípravou projektu Informačně vzdělávací středisko. Projekt je připravován k realizaci 
a financování v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.3 - Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita c-Vybudování a podpora informačně vzdělávacích středisek. 

Rozpočtovou změnu č. 332/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 139.783,05 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji panu Janu Ondekovi, zastoupeného paní Danuší Ondekovou, bytem Zahradní 652, 273 07 Vinařice 7

Rozpočtovou změnu č. 333/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.900,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí obsádce rybníka Dolní Květnová v Karlovarském kraji panu Janu Ondekovi, bytem Riegrova 339, 273 09 Kladno 7

Rozpočtovou změnu č. 334/2011
- přesun rozpočtových prostředků do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 75.000,-- Kč, z toho částka 25.000,-- Kč z rozpočtu tohoto odboru, částka 25.000,-- Kč z rezervy ekonomického odboru a částka 25.000,-- Kč  z rozpočtu odboru sociálních věcí.  Finanční prostředky jsou určeny pro město Chodov jako neinvestiční příspěvek na úhradu části výdajů při organizaci filmového festivalu „Krimifest 2011“.

Rozpočtovou změnu č. 335/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 10.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu Sokolov, Rokycanova 258, zřizovanou městem Sokolov, jako neinvestiční příspěvek na úhradu části výdajů souvisejících s účastí učitelky školy ve finále 18. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR „Zlatý Ámos 2010/2011“.

Rozpočtovou změnu č. 336/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 
ve výši 200.000,-- Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu vyhotovení posudků EIA – posuzování vlivů na životní prostředí 
dle § 9 zákona 100/2001 Sb. 

Rozpočtovou změnu č. 337/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 99.999,60 Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s.

Rozpočtovou změnu č. 338/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 340.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny ve výši 300.000,-- Kč pro nestátní zdravotnické zařízení Centrum substituční terapie při AT poradně pro mladistvé na provoz centra a částka 40.000,-- Kč pro Prima Vizus o.p.s. 
na projekt Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“.

Rozpočtovou změnu č. 339/2011
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 ve výši 250.000,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na pořízení nástroje řízení pro analýzu dat Územní zdravotnické záchranné služby



Rozpočtovou změnu č. 340/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 do Fondu budoucnosti ve výši 5.269.508,-- Kč na výdaje spojené s akcí Pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu Karlovarské krajské nemocnice, a.s.

Rozpočtovou změnu č. 341/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 do rozpočtu Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2011 v celkové výši 365.335,38 Kč na akce hrazené ze sociálního fondu

Rozpočtovou změnu č. 342/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 794.150,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ z investičních na neinvestiční.

Rozpočtovou změnu č. 343/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 
ve výši 65.000,-- Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu úhrady plánovaného fotoletu za účelem zmapování území kraje 
„za sucha“ pro potřeby digitálního povodňového plánu kraje

Rozpočtovou změnu č. 344/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování dalších projektů GG OP VK 1.1 zapojením vratky ve výši 193.522,33 Kč - neinvestiční prostředky a ve výši 200.250,60 Kč - investiční prostředky v rámci závěrečného vyúčtování projektu Brána na vysokou školu, realizovaného Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky a.s., v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 345/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 260.813,55 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 346/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši 150.000,-- Kč na základě proplacené 6. žádosti o platbu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k financování projektu Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 – Informovanost a publicita GG OP VK v Karlovarském kraji

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 347/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.386.288,40 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 a Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Termín kontroly: 3.10.2011
Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


3. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 926/09/11

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 77 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 30.6.2011 takto: 
	3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem
	2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem
	12 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem, 2 se ztrátou
	6 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem, 1 se ztrátou
	2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
	48 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 1 se ztrátou


- ukládá ředitelům/ředitelkám níže uvedených příspěvkových organizací, jejichž výsledky hospodaření neodpovídají plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledky hospodaření nebyly 
k 31.12.2011 záporné:
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské
	Domov pro seniory v Perninku
Galerie výtvarného umění v Chebu
Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


4. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D163/2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 927/09/11

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace), 
dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace), 
dle návrhu

Termín kontroly: 3.10.2011

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



5. Podklady pro uzavření smluv s partnery projektu: Smlouva o partnerství projektu „Rozvoj eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“
- schválení návrhu smlouvy o spolupráci
- schválení uzavření smluv o spolupráci s partnery projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 928/09/11

- schvaluje předložený návrh smlouvy o spolupráci dle přílohy č. 1

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s:
	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Město Ostrov, Klínovecká 1201, 363 20 Ostrov
Městský úřad Mariánské lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské lázně
Město Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
Město Kraslice, Nám. 28. Října 1438, 358 20 Kraslice
Město Aš – městský úřad v Aši, Kamenná 52, 352 01 Aš
	Město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov	
	Město Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim	
Město Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice	
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře
Krajská knihovna Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary
KSÚS, Chebská 282, Sokolov 	

Termín kontroly: 21.11.2011

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


6. Revokace části usnesení č. RK 774/07/11 ze dne 25.6.2011
„Implementace SSL a integrace spisovny a příprava nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Implementace SSL a integrace spisovny“
Schválení nových hodnotících kritérií a jejich vah

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 929/09/11

- ruší část usnesení č. RK 774/07/11 ze dne 25.6.2011

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

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

Zbývající část usnesení RK 774/07/11 ze dne 25.6.2011 se nemění        
Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí oddělení rozvoje ICT kraje


7. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Migrace Portálu Karlovarského kraje 
na novou platformu a rozšíření poskytovaných služeb“
- 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 930/09/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Migrace Portálu Karlovarského kraje na novou platformu a rozšíření poskytovaných služeb“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Migrace Portálu Karlovarského kraje na novou platformu a rozšíření poskytovaných služeb“ dle návrhu

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jiří Kvak
člen: Ing. Jozef Leško		- náhradník: Karel Bína
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 Keřka		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
člen: Ing. Petr Kulda		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík
Termín kontroly: 21.11.2011

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


8. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vybudování eLearningové platformy“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


9. Dodatek č. 1 ke smlouvě „Dodání poradenských služeb a informačního systému pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 931/09/11

- schvaluje
znění Dodatku č. 1 ke smlouvě „Dodání poradenských služeb a informačního systému pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci“ ev. č. smlouvy 232/2011
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě „Dodání poradenských služeb a informačního systému 
pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci“, ev. č. smlouvy 232/2011
Termín kontroly: 17.10.2011
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


10. Projekt „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 932/09/11

- bere na vědomí projektový záměr „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb v rámci Operačního programu Životní prostředí a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- souhlasí se zařazením projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Leoše Horčičku, ředitele příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z prostředků Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ ve výši 
300.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku ve výši 
300.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Budování krajského střediska ekologické výchovy 
při školním statku Cheb“ v rámci příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí byla příspěvková organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci na uvedený projekt příspěvkovou organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Budování krajského střediska ekologické výchovy 
při školním statku Cheb“ v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ v maximální výši 10.000.000,-- Kč včetně DPH uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu v maximální výši 10.000.000,-- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. max. 1.000.000,-- Kč včetně DPH
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do maximální výše 1.000.000,-- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ po celou dobu jeho realizace do výše 90 % způsobilých výdajů, tj. max. 9.000.000,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na předfinancování projektu do maximální výše 9.000.000,-- Kč včetně DPH

- souhlasí s využitím předmětných pozemků v majetku Karlovarského kraje, které má příspěvková organizace dle zřizovací listiny předány k hospodaření nebo ve výpůjčce, pro realizaci projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ a zajištění jeho udržitelnosti 

- ukládá Ing. Leošovi Horčičkovi, řediteli příspěvkové Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 19.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace


11. Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 651/06/11 ze dne 16.6.2011 
a č. RK 701/06/11 ze dne 27.6.2011 a zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky 
VZ 60060380 „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 933/09/11

- ruší usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 651/06/11 ze dne 16.6.2011

- ruší usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 701/06/11 ze dne 27.6.2011

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“, evidenční číslo IS VZ US 60060380, na základě § 111 odst. 6, zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- pověřuje hejtmana podpisem oznámení účastníkům zadávacího řízení o zrušení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“

Termín kontroly: 5.12.2011

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


12. Výsledek veřejnosprávní kontroly projektu „E-learningová podpora výuky v oboru Tělesná výchova vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve školním vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávaní“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/01.0035 realizovaným příspěvkovou organizací Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium 
a vyšší odborná škola Karlovy Vary o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
do rozpočtu Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 934/09/11

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu u projektu „E-learningová podpora výuky v oboru Tělesná výchova vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve školním vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávaní“, reg. č. CZ1.07/1.1.11/01.0035 realizovaným příspěvkovou organizací Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary   

- ukládá příspěvkové organizaci Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 21.350,-- 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 
21.350,-- Kč do rozpočtu Karlovarského kraje a to ve výši 80 % z této částky, tj. 17.080,-- Kč. Odvod činí 4.270,-- Kč.

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

Termín kontroly: 7.11.2011   

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


13. Schválení uzavření memoranda o spolupráci v rámci přípravy silniční stavby: „II/217 Silniční obchvat Aš, II. etapa“ v rozsahu územní působnosti města Aš a obce Krásná mezi Karlovarským krajem a městem Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 935/09/11

- schvaluje znění memoranda o spolupráci v rámci přípravy silniční stavby: „II/217 Silniční obchvat Aš, II. etapa“ v rozsahu územní působnosti města Aš a obce Krásná 

- schvaluje uzavření memoranda o spolupráci v rámci přípravy silniční stavby: „II/217 Silniční obchvat Aš, II. etapa“ v rozsahu územní působnosti města Aš a obce Krásná mezi Karlovarským krajem 
a městem Aš dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem memoranda o spolupráci v rámci přípravy silniční stavby: „II/217 Silniční obchvat Aš, II. etapa“ v rozsahu územní působnosti města Aš a obce Krásná 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


14. Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2011 o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 936/09/11

- schvaluje Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2011, o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

- ukládá zveřejnit Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2011 ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje
Termín kontroly: 7.11.2011
Zodpovídá:	PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 


15. Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 937/09/11

- souhlasí s návrhem Dodatku č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat Dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

- ukládá Mgr. Vladimíru Malému předložit návrhy zřizovacích listin k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Zodpovídá: Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana 


16. Provedení auditorského ověření roční uzávěrky za rok 2011 Krajské správy a údržby silnic 
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 938/09/11

- souhlasí s tím, aby auditorské ověření roční uzávěrky Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, za účetní období roku 2011 a vydáním zprávy o auditu včetně výroku provedl Ing. Jaroslav Petera, Karlovy Vary, IČO 41660889

Termín kontroly: únor 2012

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


17. Koncepce rozvoje pravidelných leteckých linek na letišti v Karlových Varech v období 
2012 – 2016  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 939/09/11

- bere na vědomí předloženou Koncepci rozvoje pravidelných leteckých linek na letišti v Karlových Varech v období 2012 – 2016  
Termín kontroly: 3.10.2011
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
		

18. Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství ev. č. smlouvy kraje 158/2010 ze dne 15.6.2010 mezi Karlovarským krajem a APDM KK, p.o., v souvislosti s realizací projektu „Karlovarská karta“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 940/09/11

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství ev. č. smlouvy kraje 158/2010 ze dne 15.6.2010 mezi Karlovarským krajem a APDM KK, p.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství ev. č. smlouvy kraje 158/2010 ze dne 15.6.2010 mezi Karlovarským krajem a APDM KK, p.o., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství ev. č. smlouvy kraje 158/2010 ze dne 15.6.2010 mezi Karlovarským krajem a APDM KK, p.o.

Termín kontroly: 3.10.2011

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


19. Zadávací řízení na veřejnou zakázku Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek dle usnesení  č. RK 886/08/11 z 19.8.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 941/09/11

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku č. VZ 600557561 „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“ ve složení:
- člen: Ing. Orálek			- náhradník: Ing. Gold
- člen: p. Mleziva			- náhradník: Ing. Navrátil
- člen: Mgr. Hybner			- náhradník: Ing. Bradáč
- člen: Ing. Berka 			- náhradník: p. Murčo
- člen: PaedDr. Emler		- náhradník: p. Čermák
- člen: p. Bína (KÚ)			- náhradník: Ing. Šteflová (KÚ)
- člen: Ing. Novák (KÚ)		- náhradník: Ing. Brtek (KÚ) 
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


20. Zadávací řízení na veřejnou zakázku Vybudování systému Karty Karlovarského kraje 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek dle usnesení  č. RK 887/08/11 z 19.8.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 942/09/11
- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku č. VZ 60054932 „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“ ve složení:
- člen: Ing. Orálek			- náhradník: Ing. Gold
- člen: p. Mleziva			- náhradník: Ing. Navrátil
- člen: Mgr. Hybner			- náhradník: Ing. Bradáč
- člen: Ing. Berka 			- náhradník: p. Murčo
- člen: PaedDr. Emler		- náhradník: p. Čermák
- člen: p. Bína (KÚ)			- náhradník: Ing. Šteflová (KÚ)
- člen: Ing. Novák (KÚ)		- náhradník: Ing. Brtek (KÚ) 
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


21. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vědecko technický park a Informačně vzdělávací středisko KK – zpracování projektové dokumentace“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 943/09/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Vědecko technický park a Informačně vzdělávací středisko 
KK – zpracování projektové dokumentace“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vědecko technický park a Informačně vzdělávací středisko KK – zpracování projektové dokumentace“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Kateřina Danková 	- náhradník: Mgr. Miroslava Hlubučková
- člen: Ing. Jana Bělohoubková 	- náhradník: Mgr. Jelena Kriegelsteinová
- člen: Ing. Irena Šteflová	   	-  náhradník: Ing. Věra Tomsová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Jana Bělohoubková  	- náhradník: Ing. Jana Michková  
- člen: Ing. Petr Uhříček   		- náhradník: Ing. Jiří Strachoň	
- člen: Ing. Petr Navrátil 	   	- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč 
- člen: Ing. Luboš Orálek     	- náhradník: Mgr. Ellen Volavková 
- člen: Ing. Václav Živný	  	- náhradník: Josef Murčo
- člen: Mgr. Tomáš Hybner	- náhradník: Ing. Radomil Gold
- člen: Ing. Irena Šteflová	   	-  náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 7.11.2011

Zodpovídá:	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury pro rozvoj podnikání, příspěvkové organizace
22. Návrh na poskytnutí příspěvku na realizaci bezpečnostních prvků na jezu Radošov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 944/09/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,-- Kč Povodí Ohře, s.p., na realizaci bezpečnostních prvků na jezu Radošov a návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku
Termín kontroly: 7.11.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 945/09/11

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.680.000,-- Kč pro Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, a to investiční příspěvek na investiční akci „Úprava přízemí pavilonu A, B (vstupní prostory, zdravotní péče, bezbariérovost)“ ve výši 1.500.000,-- Kč a neinvestiční příspěvek 
ve výši 180.000,-- Kč na výměnu lina v přízemí pavilonu A

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 151.500,-- Kč pro Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, a to neinvestiční příspěvek na nákup polohovacích seniorských křesel, podložek na jídlo, seniorských židlí s podpěrkou ruky a na nákup dek a polštářů

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 803.000,-- Kč pro Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace, a to neinvestiční příspěvek ve výši 203.000,-- Kč 
na výměnu lina a opravu stropu kazetovým podhledem se zářivkami a investiční příspěvek ve výši 600.000,-- Kč na nákup automobilu Tranzit

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 110.000,-- Kč pro Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, na vymalování 2 chodeb v zařízení „PATA“ v Hazlově, pro detašované pracoviště v Aši, nákup LCD TV, dále nákup PC sestavy a softwaru pro uživatele, nákup a instalaci zesilovače GSM signálu

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 150.000,-- Kč pro Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, na zajištění části I. etapy Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnostech prováděcí dokumentace včetně geodetického zaměření a autorského dozoru 
Termín kontroly: 21.11.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


24. Zpráva o průběžném plnění projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 946/09/11

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje 
pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ ke dni 31.8.2011 

Termín kontroly: září 2012

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

25. Finanční příspěvek na zajištění akce Den národnostních menšin Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 947/09/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku Společnosti pro trvale udržitelný život – regionální pobočka Karlovy Vary ve výši 70.000,-- Kč 
 
- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
Termín kontroly: 21.11.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


26. Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti Krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ – dodatek ke smlouvě o poskytování služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 948/09/11

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb č. 283/2011 pro projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb č. 283/2011 pro projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

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


27. Příspěvek Svazu důchodců České republiky Krajské radě Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 949/09/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku Svazu důchodců ČR Krajské radě Karlovarského kraje ve výši 
50.000,-- Kč  

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


28. Příspěvek Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 950/09/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje ve výši 150.000,-- Kč 

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
Termín kontroly: 5.12.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


29. Postup příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti sociálních služeb při příjmu uživatelů ze zdravotnických zařízení ústavní péče, které poskytují sociální službu dle ustanovení 
§ 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 951/09/11

- schvaluje „Postup příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti sociálních služeb při příjmu uživatelů ze zdravotnických zařízení ústavní péče, které poskytují sociální službu dle ustanovení § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“

- bere na vědomí „Doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji při umisťování žadatelů, kteří přecházejí ze zdravotnických zařízení ústavní péče“
Termín kontroly: 19.12.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


30. Snížení kapacity Domova pro seniory v Perninku, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 952/09/11

- schvaluje snížení kapacity Domova pro seniory v Perninku, příspěvkové organizace, ze stávajícího počtu 55 lůžek na 52 lůžek, od 1.10.2011 
Termín kontroly: 17.10.2011
Zodpovídá: Ing. Jiřina Hlavanová, ředitelka Domova pro seniory v Perninku, příspěvkové organizace


31. Snížení kapacity Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 953/09/11

- schvaluje snížení kapacity Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvkové organizace, ze 112 lůžek na 108 lůžek
Termín kontroly: 19.12.2011
Zodpovídá: JUDr. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku,
příspěvkové organizace


32. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za 1. pololetí roku 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 954/09/11

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za 1. pololetí roku 2011v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 7.11.2011
Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


33. Schválení dodatku č. 5 k předpisu rady kraje PR 05/2006 Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 955/09/11

- schvaluje dodatek č. 5 k předpisu rady kraje č. PR 05/2006 Pravidla pro přípravu 
a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje dle návrhu

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá:	 Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


34. Optimalizace nákladů telekomunikační služby příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 956/09/11

- bere na vědomí informaci o dosažených úsporách v rámci realizace projektu „Optimalizace nákladů 
na telekomunikační a datové služby příspěvkových organizací Karlovarského kraje“

- ukládá jednotlivým statutárním zástupcům všech organizací zřizovaných Karlovarským krajem, 
u kterých audit odhalil možnosti snížení provozních nákladů, aby vynaložili veškeré úsilí k naplnění závěrů auditu

- doporučuje realizovat projekt „Optimalizace nákladů na telekomunikační a datové služby příspěvkových organizací Karlovarského kraje“ na všech organizacích zřizovaných nebo ovládaných Karlovarským krajem

- ukládá Mgr. Jaroslavu Borkovi, náměstku hejtmana, připravit další projekty vedoucí k optimalizaci provozních nákladů u organizací Karlovarského kraje

Termín kontroly: leden 2012 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


35. Optimalizace nákladů na teplo a teplou užitkovou vodu v budovách ve vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 957/09/11

- schvaluje záměr realizace projektu „Optimalizace nákladů na energie v budovách v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC (Energy Performace Contracting)

- pověřuje Mgr. Jaroslava Borku, náměstka hejtmana, vedením a realizací projektu „Optimalizace nákladů na energie v budovách v majetku Karlovarského kraje“ 

Termín kontroly: leden 2012 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


36. Optimalizace vozového parku Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 958/09/11

- bere na vědomí informaci o snížení celkového počtu služebních vozidel Karlovarského kraje
 
- schvaluje prodej služebních vozidel vyřazených z majetku kraje dle usnesení RK 805/07/11 (Audi A6 SPZ 2K8 5642 a SuperB SPZ 1K7 2708) prostřednictvím autobazaru a to nejlepší nabídce a minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí zajistit cenové nabídky na prodej vozidel Audi A6 SPZ 2K8 5642 a SuperB SPZ 1K7 2708 minimálně ze 3 autobazarů

- schvaluje nákup nového služebního vozidla v konfiguraci dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí realizací výběrového řízení na nákup nového vozidla dle tohoto usnesení a v souladu s vnitřními předpisy Karlovarského kraje

Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí




37. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.9.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 959/09/11

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.9.2011

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


38. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.9.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 960/09/11

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.9.2011:

Návrh programu:

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

	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 15.9.2011
	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 27.5.2011 do 8.8.2011
	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
	Zpráva výboru pro regionální rozvoj

Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci
Zpráva finančního výboru (bude předloženo dodatečně)
Zpráva výboru pro národnostní menšiny (bude předloženo dodatečně)
Zpráva kontrolního výboru
	Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	Odvolání Ing. Otmara Homolky z funkce člena kontrolního výboru a volba Jiřího Lébla novým členem Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
	Rozpočtové změny
	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2011
	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2011
	Informace o dotacích ve školství od 1.1.2011 do 31.7.2011
	Dodatek č. 1 smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro HC Energii s.r.o.
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Nové Sedlo
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Ostrov  
	Závěrečná zpráva k projektu „Vzdělávací kursy k problematice EU/EHP v Bruselu“
	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“ – schválení grantových projektů v rámci 4. kola výzvy
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 4. kola výzvy
	Sazebník doporučené výše možného prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
	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
	Žádost Národního institutu pro další vzdělávání o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
	Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb
	Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
	Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  
	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 - 2015 
a předfinancování dotací na akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji z programů SFŽP a Cíle 3 Programu příhraniční spolupráce – dodatek smlouvy o úvěru
	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
	Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích
	Změna charakteru příspěvku poskytnutého obci Staré Sedlo
	Program obnovy venkova 2011 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo
	Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery 
- návrh pravidel
	1. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2011
	Analýza Krušnohorské lyžařské magistrály
	Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů
	Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 – aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu
	Návrh na udělení dotací pro rok 2011 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje 
– II. kolo
	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2011 – 2. kolo
	Výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele
	Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“
	Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
	Projekt „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří 
a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2012
	Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00025 
– závěrečná zpráva
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 4029/31, p.p.č. 4029/34 a p.p.č. 4030/40 v k. ú. Hranice u Aše
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1367 a p.p.č. 1375/2 v k. ú. Potůčky
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 239/3 a p.p.č. 241/3 v k. ú. Pstruží u Merklína
	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 544/4 v k. ú. Pstruží u Merklína
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Jenišov a k. ú. Hory u Jenišova – ŘSD ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 659/60 v k. ú. Odrava – ŘSD ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Ostrov 
nad Ohří, k. ú. Svinov u Toužimi a k. ú. Kfely u Ostrova – ŘSD ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 2021/1 
v k. ú. Bečov nad Teplou
	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 473/8 v k. ú. Lužná u Františkových Lázní
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku města Horní Slavkov 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov
	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemků p.p.č. 2013/6 a p.p.č. 2012/11 
v k. ú. Hranice u Aše  
	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2914/9 a p.p.č. 2914/1 
v k. ú. Dražov
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 78 na pozemku st.p.č. 45/1 a pozemek st.p.č. 45/1, vše v v k. ú. Černava
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky včetně části stavby silnice č. III/21030, SO 107, mostu ev. č. 21030-2, součástí a příslušenství v k. ú. Svatava
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 287/3, p.p.č. 287/4 v k. ú. Nové Kounice a p.p.č. 305/9 v k. ú. Rybničná
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 360 v k. ú. Třebeň
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Krajková
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Ostrov 
nad Ohří a k. ú. Dolní Žďár u Ostrova
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové Sedlo 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Chodov do majetku Karlovarského kraje
	Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BD 6012/VH/2007 
ze dne 29.10.2007 - ev. č. 227/2007, související s realizací stavby „I/21 Velká Hleďsebe“
	Změna části usnesení č. ZK 317/12/09 ze dne 10.12.2009 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – některé nemovitosti v areálu bývalého SOU lesnického v Abertamech
	Změna části usnesení č. ZK 185/06/11 ze dne 16.06.2011 – Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“
	Darování sochy Karla IV. městu Karlovy Vary
	Darování movitého majetku městu Kraslice
	Rozhodnutí o neupotřebitelném movitém majetku Karlovarského kraje
	Přerozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2011
	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011 – navýšení a výjimka
	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011 – II., III. a IV. etapa
	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
	Oznámení o ukončení projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje p.o., v Chebu“ realizovaného z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	Oznámení o ukončení projektu „Knedlík – kloss – knödel aneb knedlíkové nebe“ realizovaného z prostředků Dispozičního fondu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
	Projekt „ArchaeoMontan“ - schválení finančního krytí
	Oznámení o ukončení projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ realizovaného z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let  
	Tisková oprava usnesení č. ZK 191/06/11 - projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
	Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech
	Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
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Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 961/09/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 2582/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, silnice č. III/22127 ve prospěch pana Richarda Kapouna dle geometrického plánu č. 1478-3006/2010 ze dne 27.05.2010 (umístění inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 2582/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, silnice č. III/22127 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1439-1662/2009 
ze dne 27.11.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 394/1 v k. ú. Dolní Hraničná, silnice č. III/2142 ve prospěch pana Miloslava Václavíka dle geometrického plánu č. 189-237/2011 ze dne 25.05.2011 (umístění inženýrských sítí – vodovodní přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 516/06/09 ze dne 04.06.2009

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 721 v k. ú. Podlesí u Sadova, silnice č. III/22132 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 180-80/2011 
ze dne 06.04.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006

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

Termín kontroly: 5.12.2011

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


40. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovu  č.p. 1386 
na pozemku st.p.č. 1525, pozemek st.p.č. 1525 a část pozemku p.č. 2168/1 o výměře 5553 m2 v k. ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 962/09/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat budovu č.p. 1386 na pozemku st.p.č. 1525, pozemek st.p.č. 1525 a část pozemku p.č. 2168/1 o výměře 5553 m2  v k. ú. Aš

Termín kontroly: 3.10.2011

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


41. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 806 v k. ú. Dolní Rychnov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 963/09/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.č. 806, která byla oddělena geometrickým plánem č. 942-31/2011 z původního pozemku p.č. 806 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 806/1 o výměře 413 m2 v k. ú. a obci Dolní Rychnov, formou kupní smlouvy mezi společností BOMA-IMPEX, s.r.o., se sídlem Dolní Rychnov, Bergmannova 97, PSČ 356 04, IČ 27992756, zastoupenou panem Bohumilem Bourou, jednatelem společnosti (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 40,-- Kč/m2, tj. celkem 16.520,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti BOMA-IMPEX, s.r.o., 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: 5.12.2011

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


42. Souhlas s ponecháním finančních prostředků za kovový šrot příspěvkové organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 964/09/11

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků příspěvkové organizací Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, které příspěvková organizace získala prodejem kovového šrotu ve výši  100.044,-- Kč
Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


43. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1355 
a p.p.č. 1331/1 v k. ú. Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 965/09/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1355 o výměře 810 m2 a p.p.č. 1331/1 o výměře 1503 m2  v k. ú. a obci Plesná, formou darovací smlouvy mezi městem Plesná, se sídlem 5. května 301, PSČ 351 35 Plesná, IČ 00254169, zastoupeným panem Petrem Schallerem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Plesná 
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: 5.12.2011

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



44. Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku – Vila Zenker v Abertamech   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 966/09/11

- schvaluje výpůjčku budovy č.p. 286 (Vila Zenker) na pozemku st. p. č. 503 v k. ú. Abertamy obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, se sídlem Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov, IČ 29094038, na dobu 10 let s účinností od dne podpisu smlouvy o výpůjčce
 
- pověřuje ředitele Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, Mgr. Josefa Dvořáčka, podpisem smlouvy o výpůjčce

Termín kontroly: 17.10.2011

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


45. Schválení podání žádosti o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví
Ministerstva kultury ČR v roce 2012 a následně žádosti o poskytnutí dotace včetně schválení finanční spoluúčasti kraje na akci „Karlovy Vary, objekt Císařských  lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – II. etapa – dokončení  obnovy střední kupole hlavního průčelí nad Zanderovým sálem
a obnova dalších částí střechy hlavního průčelí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 967/09/11

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje na Ministerstvo kultury ČR o zařazení akce „Karlovy Vary, objekt Císařských  lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků II. etapa dokončení  obnovy střední kupole hlavního průčelí nad Zanderovým sálem a obnova dalších částí střechy hlavního průčelí“ do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR v roce 2012 s tím, že vlastní podíl Karlovarského kraje bude činit 1 mil. Kč

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje na Ministerstvo kultury ČR o poskytnutí dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR v roce 2012 v případě zařazení akce „Karlovy Vary, objekt Císařských  lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků II. etapa dokončení  obnovy střední kupole hlavního průčelí nad Zanderovým sálem a obnova dalších částí střechy hlavního průčelí“
 
- schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 1.000.000,-- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2012, které budou použity v případě poskytnutí dotace jako podíl Karlovarského kraje 
na financování akce „Karlovy Vary, objekt Císařských  lázní, obnova břidličné části střešního pláště 
vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků II. etapa 
dokončení  obnovy střední kupole hlavního průčelí nad Zanderovým sálem a obnova dalších částí střechy hlavního průčelí“ financované z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR v roce 2012

- pověřuje Ing. Dagmar Divišovou jako osobu odpovědnou k jednání v peněžním ústavu určeném Ministerstvem kultury ČR pro deponování finančního příspěvku poskytnutého z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR v roce 2012 na akci „Karlovy Vary, objekt Císařských  lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků II. etapa dokončení  obnovy střední kupole hlavního průčelí nad Zanderovým sálem a obnova dalších částí střechy hlavního průčelí“
Termín kontroly: 5.12.2011
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


46. Oprava střechy kopule Císařských lázní – informace o výsledku jednacího řízení a schválení dodatku ke smlouvě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 968/09/11

- bere na vědomí informaci o výsledku jednacího řízení v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. d) 
– jednací řízení bez uveřejnění dle zák. č. 137/2006 Sb., na akci: „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličných částí střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – 1. etapa Obnova střední kupole hlavního průčelí nad Zanderovým sálem“

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 470/2011 na akci „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličných částí střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – 1. etapa Obnova střední kupole hlavního průčelí nad Zanderovým sálem“ uzavřené dne 25.8.2011
Termín kontroly: 5.12.2011
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


47. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 969/09/11

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí roku 2011 v částkách dle návrhu
Termín kontroly: 7.11.2011
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního
   ruchu


48. Souhlas ke jmenování statutárního zástupce u Krajského dětského domova pro děti do 3 let

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 970/09/11

- souhlasí v souladu s odst 3 čl. IV zřizovací listiny s jmenováním Simony Parthové do funkce statutárního zástupce Krajského dětského domova pro děti do 3 let dle návrhu

- pověřuje ředitelku Krajského dětského domova pro děti do 3 let ke jmenování svého zástupce
Termín kontroly: 5.12.2011
Zodpovídá:  Ing. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


49. Proplacení vícenákladů spojených s instalací chromatografu v nemocnici Sokolov, společnosti NEMOS Sokolov s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 971/09/11

- souhlasí s proplacením vícenákladů ve výši 40.650,-- Kč spojených s instalací chromatografu toxikologické laboratoře nemocnice Sokolov

Termín kontroly: únor 2012

Zodpovídá: Ing. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


50. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje sdružení Mensa International – Mensa České republiky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 972/09/11

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje sdružení Mensa International – Mensa České republiky ve výši 5.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací soutěže „Logická olympiáda“

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

Termín kontroly: 21.11.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


51. Jmenování členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 973/09/11

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov ve složení:
předseda komise:	Mgr. Monika Šperglová
	vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
	členové komise:	PaedDr. Vratislav Emler
uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy – člen určený zřizovatelem
Mgr. Martin Havel
první náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
Mgr. Jiří Widž
ředitel příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Zdenka Spalová
školní inspektorka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
Mgr. Ivan Váňa
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov
JUDr. Petr Orct
člen školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Ostrov

- pověřuje Ing. Irenu Lauermannovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související se jmenováním členů konkursních komisí

Termín kontroly: 3.10.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


52. Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


53. Změna mzdy ředitele příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 974/09/11

- schvaluje změnu mzdy Ing. Leoše Horčičky, ředitele příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, s účinností od 1. října 2011, dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou mzdy ředitele příspěvkové organizace
Termín kontroly: 21.11.2011

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


54a) Program obnovy venkova  – změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 975/09/11

- souhlasí se změnou názvu a parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Tatrovice v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 669/2011

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 7.11.2011 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


54b) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Koncepce rozvoje dopravní sítě v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 976/09/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na akci: „Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče – MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., 
IČ 48588733, s nabídkovou cenou 958.800,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže - MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., IČ 48588733, s nabídkovou cenou 958.800,-- Kč včetně DPH, 
dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
- MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., IČ 48588733, s nabídkovou cenou 958.800,‑- Kč včetně DPH
Termín kontroly: 17.10.2011
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství




