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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 34. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 19. září 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:05 do 09:32 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, p. Čermák, Ing. Valjentová, MUDr. Larva,
PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Mgr. Havel, Mgr. Borka
Přizvaní:	Ing. Divišová, Ing. Lokajíček
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.9.2011		  RK 980/09/11
	Rozpočtové změny								  RK 981/09/11

Základní umělecká škola Žlutice - splátkový kalendář na úhradu nákladů 		  RK 982/09/11
za porušení rozpočtové kázně
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 983/09/11
příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního 
ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Karlovy Vary
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 984/09/11
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Hotelová škola 
Mariánské Lázně, Komenského 449
Snížení neinvestičního příspěvku na rok 2011 pro příspěvkové organizace 	  RK 985/09/11
- dětské domovy
Doplnění a zpřesnění metodiky účetnictví pro příspěvkové organizace zřizované 	  RK 986/09/11
Karlovarským krajem
Snížení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Krajský dětský 	  RK 987/09/11
domov pro děti do 3 let na rok 2011
	Schválení výsledku zadávacího řízení „Dodávky produktů společnosti Microsoft 	  RK 988/09/11
formou licenčního ujednání Entrprise Agreement a Select“
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vybudování eLearningové 	  RK 989/09/11
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
	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové	  RK 990/09/11 
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje – navýšení přiměřeného zisku dopravcům 

Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		  RK 991/09/11
Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2011
Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního 	  RK 992/09/11
systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2011
Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2011	  RK 993/09/11
Odměna ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje 		  RK 994/09/11
podnikání, p.o. – 1. pololetí 2011
	Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 	  RK 995/09/11
managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 1. pololetí 2011
Smlouva o partnerství na projektu „Informačně-vzdělávací středisko 		  RK 996/09/11
Karlovarského kraje“
	Návrh na udělení dotace pro rok 2011 v dotačním titulu „Podpora územně 	  RK 997/09/11
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, 
odboru regionálního rozvoje, pro obec Stanovice - SEA 
	Návrh nového složení Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality 	  RK 998/09/11
v Karlovarském kraji
Finanční příspěvek na konferenci Profesní příběhy v sociální práci 		  RK 999/09/11
	Finanční příspěvek na zajištění akce III. Odborná konference na téma 		  RK 1000/09/11
Komplexní péče o uživatele v sociálních službách
Investiční individuální projekt KK pro čerpání investičních prostředků z IOP 	  RK 1001/09/11
„Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním 
postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část I“ 
- schválení finančního krytí projektu a žádosti o poskytnutí dotace
	Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje 	  RK 1002/09/11
pro rok 2012
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 	  RK 1003/09/11
– část pozemku p.p.č. 556/1 v k. ú. Nový Kostel
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 1004/09/11
– části pozemků p.p.č. 1605/1 a p.p.č. 1606/1 v k. ú. Krásná
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 1005/09/11
– pozemek p.p.č. 525/2 v k. ú. Beroun u Starého Sedla a část pozemku 
p.p.č. 2856/1 v k. ú. Teplá
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 1006/09/11
do majetku města Aš a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Aš 
do majetku Karlovarského kraje
	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky 	  RK 1007/09/11
p.p.č. 1062/3 a p.p.č. 1062/4 v k. ú. Horní Slavkov
	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek 	  RK 1008/09/11
p.č. 1389/12 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	  RK 1009/09/11 
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	  RK 1010/09/11
p.p.č. 585/22 a p.p.č. 585/24 v k. ú. Pstruží u Merklína
	Souhlas s uzavřením dohody o spolupráci při přístupu k informačním zdrojům 	  RK 1011/09/11
společnosti RESPECT, a.s.
	Souhlas s pokácením tří kusů dřevin, rostoucích na p.p.č. 1792/1, k. ú. Cheb 	  RK 1012/09/11
v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s. - nemocnice Cheb
	Souhlas s pokácením tří kusů dřevin, rostoucích v areálu Domova mládeže 	  RK 1013/09/11
a školní jídelny v Karlových Varech na p.p.č. 20/1 v k. ú. Drahovice
	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 902, 	  RK 1014/09/11
k. ú. Karlovy Vary, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	  RK 1015/09/11
rezervací a městských památkových zón 2011
	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011	  RK 1016/09/11
Určení výše požadované náhrady škody způsobené příspěvkové organizaci 	  RK 1017/09/11
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 	  RK 1018/09/11
mysliveckého zpravodaje vydávaného s celokrajskou působností
Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 15. a 27. výzva	  RK 1019/09/11
	Vyjádření k doplňku dokumentace a posudku vlivů záměru „Rozšíření 		  RK 1020/09/11
dobývacího prostoru Velký Luh I a pokračování hornické činnosti v rozšířeném 
dobývacím prostoru“ na životní prostředí podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí
	Jmenování vedoucího odboru správních agend a Krajský živnostenský úřad	  RK 1021/09/11
43a)	Změna usnesení č. RK 973/09/11 - Jmenování členů konkursní komise 		  RK 1022/09/11
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Gymnázium Ostrov
43b)	Vzdání se funkce vedoucího Odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského	  RK 1023/09/11 
kraje









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


















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka
- Ing. Petra Navrátila


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 43 a)		Změna usnesení č. RK 973/09/11 - Jmenování členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

bod č. 43 b)	Vzdání se funkce vedoucího Odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.9.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 980/09/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.9.2011

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 981/09/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 348/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 4.701.931,56 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Rozpočtovou změnu č. 349/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 1.576.830,49 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rozpočtové prostředky jsou určeny k financování projektů globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji. 

Rozpočtovou změnu č. 350/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 2.912.202,47 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, určené 
na financování projektů globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 351/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí investiční účelové dotace ve výši 2.977.720,-- Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve stejné výši. Dotace byla poskytnuta na základě předložené monitorovací zprávy a jedná se o následné proplacení vynaložených výdajů za rekonstrukci prostor SOŠ a SOU Nejdek, Závodu míru 144, Karlovy Vary, pro potřeby poskytovatele sociálních služeb Farní charita Karlovy Vary 
a za rekonstrukci prostor Střední školy živnostenské v Sokolově, K.H. Borovského 1267, Sokolov, 
pro potřeby poskytovatele sociálních služeb Denní centrum Mateřídouška o.p.s., v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012 (OP LZZ I.), schváleného k financování v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Rozpočtovou změnu č. 352/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 150.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary na nákup počítačového vybavení.

Rozpočtovou změnu č. 353/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 364.542,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství jako neinvestiční příspěvky na úhradu testů přijímacích zkoušek na střední školu – testy SCIO (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 354/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 40.000,-- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Plesná 
na 25. ročník soutěže požárních družstev

Rozpočtovou změnu č. 355/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.000.000,-- Kč na opravu objektu Císařských lázní

Rozpočtovou změnu č. 356/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru zdravotnictví do rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 2.500.000,-- Kč. Jedná se o snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského Kraje Krajský dětský domov do 3 let z důvodu změny sídla této příspěvkové organizace.

Rozpočtovou změnu č. 357/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.315.750,-- Kč. Jedná se o snížení neinvestičních příspěvků na rok 2011 dětským domovům, příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, z důvodu snížení celkové kapacity dětí v dětských domovech (rozpis na jednotlivé organizace je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 358/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 218.963,-- Kč z titulu přijetí účelové investiční dotace z Ministerstva financí České republiky určené na výkupy pozemků z podprogramu 298 226 
- majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů 

Rozpočtovou změnu č. 359/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 2.894.500,-- Kč k pokrytí investičních a neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje na zkvalitnění služeb pro uživatele (rozpis pro jednotlivé příspěvkové organizace je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 360/2011
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 70.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro Společnost pro trvale udržitelný život – regionální pobočka Karlovy Vary na akci „Den národnostních menšin Karlovarského kraje“. 

Rozpočtovou změnu č. 361/2011
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 50.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro Svaz důchodců ČR Krajská rada Karlovarského kraje na zajištění činnosti. 

Rozpočtovou změnu č. 362/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na rok 2011v celkové částce ± 283.800,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou 
a ekonomickou Sokolov na zajištění výuky a výcviku v rámci studijního oboru Silniční doprava. 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 363/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.663.742,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“, realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje 
a dobrovolným svazkem obcí Region Karlovarský venkov (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Termín kontroly: 17.10.2011

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


3. Základní umělecká škola Žlutice - splátkový kalendář na úhradu nákladů za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 982/09/11

- bere na vědomí splátkový kalendář příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice na úhradu nákladů za porušení rozpočtové kázně

Zodpovídá: Milan Veselý, ředitel příspěvkové organizace


4. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 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 983/09/11

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 90.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu 
a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Karlovy Vary na úhradu nákladů za autorský dozor při realizaci schválené investiční akce

Zodpovídá: Ing. Hana Motyčková, ředitelka příspěvkové organizace


5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně, Komenského 449

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 984/09/11

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 383.186,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Hotelové školy Mariánské Lázně

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Hotelové školy Mariánské Lázně k financování rekonstrukce výukového a školícího střediska pro barmany, baristy a barliery ve výši 383.186,-- Kč

Zodpovídá: Ing. Jiří Chum, ředitel příspěvkové organizace


6. Snížení neinvestičního příspěvku na rok 2011 pro příspěvkové organizace - dětské domovy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 985/09/11

- schvaluje snížení neinvestičního příspěvku v roce 2011 příspěvkovým organizacím – dětským domovům v celkové výši 1.315.750,-- Kč dle důvodové zprávy

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Doplnění a zpřesnění metodiky účetnictví pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 986/09/11

- schvaluje doplnění metodiky účetnictví o postup účtování složených zápisů dle důvodové zprávy

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje, řídit se platnou Metodikou zpracování UCR pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje (metodika účetnictví)

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti školství, zřídit nejpozději 
od 1.1.2012 samostatný bankovní účet, na který budou zasílány prostředky na výdaje podle §161 až 163 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění  

Zodpovídá: ředitelé příspěvkových organizací


8. Snížení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Krajský dětský domov pro děti 
do 3 let na rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 987/09/11

- schvaluje snížení neinvestičního příspěvku na rok 2011 příspěvkové organizaci Krajský dětský domov do 3 let o 2.500.000,-- Kč

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Schválení výsledku zadávacího řízení „Dodávky produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Entrprise Agreement a Select“
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 988/09/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávky produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement a Select“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Autocont CZ a.s., Nemocniční 987/12, Ostrava, s nabídkovou cenou 4.305.694,-- Kč vč. DPH.

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávky produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement a Select“ společností Autocont CZ a.s., Nemocniční 987/12, Ostrava, s nabídkovou cenou 4.305.694,-- Kč 
vč. DPH

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy s vítězným uchazečem, společností Autocont CZ a.s., Nemocniční 987/12, Ostrava, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje vedoucího odboru informatiky realizací elektronických úkonů u společnosti Microsoft potřebných k prodloužení stávajících smluv Microsoft Enterprise Agreement a Microsoft Select

Termín kontroly: 21.11.2011

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


10. 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
usnesením č. RK 989/09/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Vybudování eLearningové platformy“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vybudování eLearningové platformy“ dle přílohy č. 1

- 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: 5.12.2011

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


11. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje – navýšení přiměřeného zisku dopravcům 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 990/09/11

- souhlasí s navýšením přiměřeného zisku dopravcům zabezpečujícím dopravní obslužnost Karlovarského kraje v režimu závazku veřejné služby o částku 0,60 Kč/Km na období od 1.1.2011 
do 31.12.2011 dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., LIGNETA autobusy s.r.o., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Cvinger bus s.r.o., ČI-DU, spol. s r.o., František Farář, DPÚK a.s., Karel Vrbík a PECHOČIAKOVÁ 
– ZEPRA, s.r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s. a Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


12. Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 991/09/11

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Ing. Zdeňku Pavlasovi, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 21.11.2011

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


13. Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 992/09/11

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 21.11.2011

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


14. Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 993/09/11

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., Ing. Václavu Černému, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 21.11.2011 

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


15. Odměna ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. 
– 1. pololetí 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 994/09/11

- schvaluje odměnu ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o., 
Ing. Jany Michkové, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 7.11.2011 

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


16. Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 1. pololetí 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 995/09/11

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace, Ing. Petra Uhříčka, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 7.11.2011 

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


17. Smlouva o partnerství na projektu „Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 996/09/11

- schvaluje Smlouvu o partnerství na projektu „Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o partnerství na projektu 
„Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 7.11.2011

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


18. Návrh na udělení dotace pro rok 2011 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, pro obec Stanovice - SEA 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 997/09/11

- souhlasí s přidělením dotace obci Stanovice ve výši 36.800,-- Kč na zpracování posouzení vlivu Územního plánu Stanovice na životní prostředí – SEA, v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, v roce 2011

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhovanou dotaci ke schválení 

Termín kontroly: leden 2012

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


19. Návrh nového složení Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 998/09/11

- schvaluje nové složení Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji 
dle návrhu

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí




20. Finanční příspěvek na konferenci Profesní příběhy v sociální práci 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 999/09/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb na podporu akce - konference Profesní příběhy v sociální práci ve výši 10.000,-- 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 Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


21. Finanční příspěvek na zajištění akce III. Odborná konference na téma Komplexní péče 
o uživatele v sociálních službách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1000/09/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Ostrov na podporu akce III. Odborná konference 
ve výši 13.000,-- 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 Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


22. Investiční individuální projekt KK pro čerpání investičních prostředků z IOP „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část I“
- schválení finančního krytí projektu a žádosti o poskytnutí dotace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1001/09/11

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci do 7. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu 
na projekt „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část I“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci do 7. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na projekt „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část I“

- souhlasí se zajištěním finančního krytí na realizaci projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část I“ s předpokládanou výší celkových nákladů 7.000.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění finančního krytí na realizaci projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část I“ s předpokládanou výší celkových nákladů 7.000.000,-- Kč

- souhlasí se zajištěním předfinancování projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova 
 osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část I“ ve výši 100 % celkových nákladů projektu, tj. 7.000.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění předfinancování projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část I“ ve výši 100 % celkových nákladů projektu, 
tj. 7.000.000,-- Kč

Termín kontroly: únor 2012

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


23. Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1002/09/11

- bere na vědomí níže uvedené termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2012:

měsíc			RADA		   ZASTUPITELSTVO
LEDEN			  2.,  23.		-
ÚNOR		  	  6.,  20.		23.
BŘEZEN		 	  5.,  19.		-
DUBEN		   	  2.,  23.		19.
KVĚTEN			  7.,  21.		-
ČERVEN	 	  	  4.,  18.		14.
ČERVENEC	  	  9.,  23.		-
SRPEN			  6.,  20.		-
ZÁŘÍ		  	  3.,  17.		13.
ŘÍJEN		  	  8.,  22.		-
LISTOPAD		  5.,  19.		-

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


24. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 556/1 v k. ú. Nový Kostel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1003/09/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 556/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 206-061/2011 z původního pozemku p.p.č. 556/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 556/7 o výměře 316 m2 v k. ú. a obci Nový Kostel, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Nový Kostel, se sídlem Nový Kostel 27, PSČ 351 34 Skalná, IČ 00254126, zastoupenou panem Oto Teuberem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Nový Kostel

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 556/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 206-061/2011 z původního pozemku p.p.č. 556/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 556/7 o výměře 316 m2 v k. ú. 
a obci Nový Kostel, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) 
a obcí Nový Kostel, se sídlem Nový Kostel 27, PSČ 351 34 Skalná, IČ 00254126, zastoupenou panem Oto Teuberem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Nový Kostel

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

Termín kontroly: 5.12.2011

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


25. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1605/1 a p.p.č. 1606/1 v k. ú. Krásná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1004/09/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 1605/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 654-116/2010 z původního pozemku p.p.č. 1605/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1605/2 o výměře 508 m2, p.p.č. 1605/3 o výměře 335 m2, p.p.č. 1605/4 o výměře 345 m2, p.p.č. 1605/5 o výměře 224 m2 a p.p.č. 1605/6 o výměře 345 m2 a části pozemku p.p.č. 1606/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 653-115/2010 z původního pozemku p.p.č. 1606/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1606/4 o výměře 414 m2, p.p.č. 1606/5 o výměře 94 m2 a p.p.č. 1606/6 o výměře 55 m2, vše v k. ú. a obci Krásná, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Krásná, se sídlem Krásná č.p. 196, PSČ 351 22 Krásná, IČ 00572675, zastoupenou panem Lubošem Pokorným, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Krásná

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1605/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 654-116/2010 z původního pozemku p.p.č. 1605/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1605/2 o výměře 508 m2, p.p.č. 1605/3 o výměře 335 m2, p.p.č. 1605/4 o výměře 345 m2, p.p.č. 1605/5 o výměře 224 m2 
a p.p.č. 1605/6 o výměře 345 m2 a částí pozemku p.p.č. 1606/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 653-115/2010 z původního pozemku p.p.č. 1606/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1606/4 o výměře 414 m2, p.p.č. 1606/5 o výměře 94 m2 a p.p.č. 1606/6 o výměře 55 m2, vše v k. ú. a obci Krásná, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) 
a obcí Krásná, se sídlem Krásná č.p. 196, PSČ 351 22 Krásná, IČ 00572675, zastoupenou panem Lubošem Pokorným, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku obce Krásná

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

Termín kontroly: 5.12.2011

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


26. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 525/2 v k. ú. Beroun u Starého Sedla a část pozemku p.p.č. 2856/1 v k. ú. Teplá

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1005/09/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 525/2 o výměře 79 m2 v k. ú. Beroun u Starého Sedla a obci Teplá a část pozemku p.p.č. 2856/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 937-98/2011 z původního pozemku p.p.č. 2856/1 a označena jako jeho díl „a“ o výměře 
309 m2 v k. ú. a obci Teplá, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Teplá, se sídlem Teplá, Masarykovo náměstí č.p. 143, PSČ 364 61, IČ 00255050, zastoupeným Mgr. Janou Čížkovou, starostkou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Teplá

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku p.p.č. 525/2 o výměře 79 m2 v k. ú. Beroun u Starého Sedla a obci Teplá a části pozemku p.p.č. 2856/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 937-98/2011 z původního pozemku p.p.č. 2856/1 
a označena jako jeho díl „a“ o výměře 309 m2 v k. ú. a obci Teplá, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Teplá, se sídlem Teplá, Masarykovo náměstí č.p. 143, PSČ 364 61, IČ 00255050, zastoupeným Mgr. Janou Čížkovou, starostkou města 
(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Teplá

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

Termín kontroly: 5.12.2011

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


27. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Aš do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1006/09/11
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2130/8 o výměře 296 m2, p.p.č. 3963 o výměře 395 m2, p.p.č. 3964 o výměře 56 m2 a p.p.č. 3967 o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Aš formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Aš, se sídlem Kamenná 473/52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Aš
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2130/8 o výměře 296 m2, p.p.č. 3963 o výměře 395 m2, p.p.č. 3964 o výměře 56 m2 a p.p.č. 3967 
o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Aš formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Aš, se sídlem Kamenná 473/52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Aš

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 3550/2 o výměře 2675 m2 a p.p.č. 1137/3 o výměře 828 m2 v k. ú. a obci Aš formou darovací smlouvy, mezi městem Aš, se sídlem Kamenná 473/52, PSČ 352 01, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (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 Aš do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 5.12.2011

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


28. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1062/3 
a p.p.č. 1062/4 v k. ú. Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1007/09/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemky zjednodušené evidence č. 1062/3 o výměře 7 m2 a č. 1062/4 o výměře 5 m2, v k. ú. a obci Horní Slavkov, okres Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a firmou Rauschert, k.s., sídlem Kounice 603, 357 31 Horní Slavkov, IČ 2505600 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 680,-- Kč + 500,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 1180,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Rauschert, k.s.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemků zjednodušené evidence č. 1062/3 o výměře 7 m2 a č. 1062/4 o výměře 5 m2, v k. ú. a obci Horní Slavkov, okres Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a firmou Rauschert, k.s., sídlem Kounice 603, 357 31 Horní Slavkov, IČ 2505600 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 680,-- Kč + 500,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, 
tj. celkem 1180,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Rauschert, k.s.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, uložit řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace


29. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1389/12 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1008/09/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.č. 1389/12 o výměře 46 m2 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Mgr. Jiřím Musilem a Ivanou Musilovou, oba trvale bytem Nové Loučky 36, Nové Sedlo, Loučky, PSČ 357 35 (jako kupující na straně druhé), za cenu 50,-- Kč/m2, tj. 2.300,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Musilových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.č. 1389/12 
o výměře 46 m2 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Mgr. Jiřím Musilem a Ivanou Musilovou, oba trvale bytem Nové Loučky 36, Nové Sedlo, Loučky, PSČ 357 35 (jako kupující na straně druhé), za cenu 50,-- Kč/m2, tj. 2.300,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Musilových

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

Termín kontroly: 5.12.2011

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





30. 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 1009/09/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1141/2 v k. ú. Horní Blatná, silnice č. III/22141 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 412-3748/2009 
ze dne 03.11.2009 (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 silničním pozemkům p.p.č. 1480/21, 1480/23, 1717/2, 1717/14, 1733/1, 1733/4, 1733/16 a 1794/1 v k. ú. Skalná, silnice č. II/213 ve prospěch města Skalná dle geometrického plánu č. 1143-3027/2011 ze dne 14.04.2011 (umístění inženýrských sítí – veřejné osvětlení), 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. 2582/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, silnice č.  III/22127 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1514-18/2011 ze dne 04.02.2011 (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

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 3319/1 v k. ú. Nejdek, silnice č. III/21047 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1533-91/2010 
ze dne 23.02.2011 (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

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 1706/1, 1708/4 a 843/1 v k. ú. Sokolov, silnice č. III/2099 a II/181 ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., dle geometrického plánu č. 2893-439/2010 ze dne 17.03.2011 (umístění inženýrských sítí – optické vedení), 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


31. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 585/22 
a p.p.č. 585/24 v k. ú. Pstruží u Merklína

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1010/09/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 585/22 o výměře 539 m2 a p.p.č. 585/24 o výměře 405 m2 v k. ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín,  formou darovací smlouvy mezi obcí Merklín, se sídlem Merklín, č.p. 6, PSČ 362 34 Merklín, 
IČ 00254789, zastoupenou panem Josefem Níčem, starostou obce (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 obce Merklín do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 5.12.2011

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


32. Souhlas s uzavřením dohody o spolupráci při přístupu k informačním zdrojům společnosti RESPECT, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1011/09/11

- souhlasí s uzavřením dohody o spolupráci při přístupu k informačním zdrojům společnosti RESPECT, a.s.

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje, uzavřít „Dohodu o spolupráci při přístupu k informačním zdrojům společnosti RESPECT, a.s.“ mezi společností RESPECT, a.s., na jedné straně a Karlovarským krajem na straně druhé

Termín kontroly: 19.12.2011

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


33. Souhlas s pokácením tří kusů dřevin, rostoucích na p.p.č. 1792/1, k. ú. Cheb v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s. - nemocnice Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1012/09/11

- souhlasí s pokácením tří kusů dřevin, rostoucích na p.p.č. 1792/1, k. ú. Cheb v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s. - nemocnice Cheb, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu špatného zdravotního stavu dřevin

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, požádat Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí, o povolení kácení

Termín kontroly: 19.12.2011

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


34. Souhlas s pokácením tří kusů dřevin, rostoucích v areálu Domova mládeže a školní jídelny v Karlových Varech na p.p.č. 20/1 v k. ú. Drahovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1013/09/11

- souhlasí s pokácením tří kusů dřevin, rostoucích v areálu Domova mládeže a školní jídelny v Karlových Varech na p.p.č. 20/1 v k. ú. Drahovice, ve vlastnictví Karlovarského kraje. Kácení výše zmíněných dřevin je nutné z důvodů ohrožení bezpečnosti osob pohybující se na sousední p.p.č. 793 
a z důvodu nevhodného umístění dřevin.

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

Termín kontroly: březen 2012

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


35. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 902, k. ú. Karlovy Vary, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1014/09/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 902, k. ú. Karlovy Vary, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které bude umístěno kabelové vedení VN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,-- Kč bez DPH, stanovenou dohodou

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, zastoupenou společností Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., IČ 28050207 (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly: 5.12.2011 

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


36. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1015/09/11

- schvaluje navýšení příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón  
Ministerstva kultury České republiky v roce 2011 o částku 40.000,-- Kč Římskokatolické farnosti Bečov nad Teplou na akci obnovy: Bečov nad Teplou, barokní fara: stavební oprava – dokončení obnovy dožilé fasády a fasádních prvků, odvodnění zdiva

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 744/07/11 ze dne 11.7.2011, a to tak: výše příspěvku uvedená v 1. tabulce na 2. řádku ve 2. sloupci se mění z částky 70.000,-- Kč na částku 110.000,-- Kč 
na akci obnovy: Bečov nad Teplou, barokní fara: stavební oprava – dokončení obnovy dožilé fasády 
a fasádních prvků, odvodnění zdiva

- schvaluje poskytnutí příspěvku jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) v roce 2011 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v celkové výši 97.000,-- Kč, a to:


vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Římskokatolická farnost Toužim
97.000,-- Kč
Toužim, kostel Narození Panny Marie
Oprava hrotnice věže kostela

- 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 61.052,-- Kč Římskokatolické farnosti Ostrov na akci obnovy: Horní Blatná, kostel sv. Vavřince – oprava šindelové střešní krytiny

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 744/07/11 ze dne 11.7.2011, a to tak: výše příspěvku uvedená v 2. tabulce na 1. řádku ve 2. sloupci se mění z částky 162.000,-- Kč na částku 223.052,-- Kč 
na akci obnovy: Horní Blatná, kostel sv. Vavřince – oprava šindelové střešní krytiny

Termín kontroly: leden 2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1016/09/11

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
pro žádosti, které nebyly doručeny na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanovém termínu pro podání žádostí (31. říjen roku, po kterém následuje rok realizace), a to v tom smyslu, že žádost bude přijata 
a hodnocena

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy v celkové výši 665.000,-- Kč

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

Termín kontroly: 7.11.2011

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


38. Určení výše požadované náhrady škody způsobené příspěvkové organizaci Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1017/09/11

- určuje výši náhrady škody, způsobené příspěvkové organizaci Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, uložením pokuty za spáchání správního deliktu na úseku bezpečnosti práce ve výši 50.000,-- Kč 
a povinnosti uhradit paušální částku náhrady nákladů správního řízení ve výši 1.000,-- Kč, Mgr. Michalu Vachovcovi, řediteli příspěvkové organizace, ve výši 13.500,-- Kč, s termínem úhrady nejdéle 
do 31. října 2011    

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, řešit zbylou část způsobené škody a písemně informovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy o výsledku, a to nejpozději v termínu do 15. října 2011

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, písemně informovat Mgr. Michala Vachovce, ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, o tomto usnesení

Termín kontroly: 5.12.2011

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


39. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu mysliveckého zpravodaje vydávaného s celokrajskou působností

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1018/09/11

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60.000,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě o.s., Okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary, na podporu mysliveckého zpravodaje vydávaného s celokrajskou působností

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na podporu vydávání mysliveckého zpravodaje

Termín kontroly: 19.12.2011

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


40. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 15. a 27. Výzva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1019/09/11

- souhlasí s kladným ohodnocením žádostí v rámci 15. a 27. výzvy dle návrhu a doporučuje poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 

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


41. Vyjádření k doplňku dokumentace a posudku vlivů záměru „Rozšíření dobývacího prostoru Velký Luh I a pokračování hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru“ na životní prostředí podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1020/09/11

- projednala oznámení záměru „Rozšíření dobývacího prostoru Velký Luh I a pokračování hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Rozšíření dobývacího prostoru Velký Luh I a pokračování hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru“ souhlasí, za podmínky dodržení opatření uvedených v navrženém souhlasném stanovisku a za doplnění podmínky, že v případě ovlivnění hladiny či kvality vody ve stávajících studních s následkem její ztráty či znemožnění užívání, bude zajištěno alternativní zásobování vodou takto postižených, do souhlasného stanoviska. 

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


42. Jmenování vedoucího odboru správních agend a Krajský živnostenský úřad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1021/09/11

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění platných předpisů, Ing. Daniela Matějíčka do funkce vedoucího odboru správních agend a Krajský živnostenský úřad dnem 20.9.2011

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním

Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


43a) Změna usnesení č. RK 973/09/11 - Jmenování členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1022/09/11

- mění část svého usnesení č. RK 973/09/11, kterou pověřila Ing. Irenu Lauermannovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, v tom smyslu, že tajemníkem konkursní komise pověřuje namísto Ing. Ireny Lauermannové, Mgr. Janku Kotrabovou, úředníka krajského úřadu 
 
Ostatní části usnesení se nemění. 

Termín kontroly: 17.10.2011

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


43b) Vzdání se funkce vedoucího Odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1023/09/11

- bere na vědomí vzdání se funkce vedoucího Odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje Mgr. Jaromírem Krutákem dnem 9.9.2011

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených s výše uvedeným vzdáním 
se funkce

Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu



