Usnesení z 35. jednání RKK dne 3.10.2011
3.10.2011		Strana 1 (celkem 23)
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 35. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. října 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:05 do 09:59 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný (do 09:14 hod.), Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, 
Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel
Omluven:		PaedDr. Emler, Ing. Bradáč
Přizvaní:	MUDr. Nečesaný, MBA, Ing. Pospíšil Ph.D., PhDr. Mgr. Smoleja
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 3.10.2011		  RK 1024/10/11
2.	Rozpočtové změny									  RK 1025/10/11
3.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Klub přátel 	  RK 1026/10/11
Josefa Masopusta o.s.  
4.		Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary – odvod z investičního fondu 	  RK 1027/10/11
	a navýšení provozního příspěvku
5.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 1028/10/11
	příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola 
	zdravotnická, Karlovy Vary
6.	Zpráva o postupu uplatnění nároku Karlovarského kraje ve věci náhrady škody 	  RK 1029/10/11
	Krejčová Marie
7.	Prominutí pohledávky za povinným Vašíček. B s.r.o.				  RK 1030/10/11
8.	Prominutí pohledávky za povinným Tomášem Weinlichem				  RK 1031/10/11
9.	Prominutí pohledávky za povinnou „G L O B A L S T A V“ spol. s r.o.		  RK 1032/10/11
10.	Prominutí pohledávky za povinným Petrem Říhou					  RK 1033/10/11
11.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 1034/10/11
	oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
	– schválení 5. kola výzvy
12.		Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 1035/10/11
			oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
			se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení 
			5. kola výzvy
13.		Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 1036/10/11
		oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
		v Karlovarském kraji“ – schválení 5. kola výzvy
14.		Statut výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího 	  RK 1037/10/11
		subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 5. kola 
		výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu 
		Vzdělávání pro konkurenceschopnost
15.		Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 1038/10/11
		oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
		v Karlovarském kraji“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového 
		projektu evid. č. D145/2011
16.		Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou 	  RK 1039/10/11
		krajskou nemocnicí a.s. „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice 
		v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“
17.	Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou 	  RK 1040/10/11
krajskou nemocnicí a.s. - ,,Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu 
v Karlovarské krajské nemocnici a.s. nemocnice Karlovy Vary”
18.	Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 		  RK 1041/10/11
na provedení stavebních prací u příspěvkové organizace Dětský domov 
Mariánské Lázně
19.	Uzavření Dodatku č. 22 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné 		  RK 1042/10/11
linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního 
obvodu Karlovarského kraje s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. 
– přiznání účelově vázaného přiměřeného zisku
20.	Uzavření Mandátní smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností 		  RK 1043/10/11
		STAVING-INVEST s.r.o., v souvislosti s realizací zadávacího řízení 
„Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“
21.	Odměna ředitelce příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“ 		  RK 1044/10/11
	v Chebu, příspěvková organizace, paní Jaroslavě Štádlerové
22.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 	 	  RK 1045/10/11 
	p.p.č. 724/14 v k. ú. Brť
23.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		  staženo
	pozemku p.p.č. 390/1 v k. ú. Úšovice
24.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 		  staženo
	pozemků p.p.č. 175/5 a p.p.č. 175/9 v k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní
25.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	  RK 1046/10/11
	p.p.č. 724/11 a p.p.č. 724/13 v k. ú. Brť
26.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	  RK 1047/10/11 
	inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
27.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku 	  RK 1048/10/11
	p.p.č. 931/25 v k. ú. Křižovatka
28.	Schválení dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové 			  RK 1049/10/11
	dokumentace pro stavbu: ,,Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských 
	lázní“
29.	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská 		  staženo
nemocnice, a.s. – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu“
30.	Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, 		  RK 1050/10/11
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
- ZZSnížení energetickéhosskjhsdaoZZSnížení energetickéhosskjhsdaoschválení dohody o partnerství v projektu
31.	Proplácení stipendií a náborových příspěvků lékařům Územní zdravotnické 	  RK 1051/10/11
záchranné služby Karlovarského kraje
32.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 1052/10/11
nemocnice a.s. – změna v orgánech společnosti
33.	Změna usnesení č. RK 86/01/11 – Příspěvky subjektům v oblasti sportu 		  RK 1053/10/11
a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského 
kraje na rok 2011
34.	Prominutí smluvní pokuty subjektu v oblasti školních soutěží			  RK 1054/10/11
35a)	Poskytnutí daru Mgr. Ivaně Sekyrové za získání titulu Mistryně světa		  RK 1055/10/11
35b)	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 	  RK 1056/10/11
prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení 
na dodavatele veřejné zakázky: „Úpravy sociálně terapeutických dílen 
v Karlových Varech - Hestie“
35c)	Změna ve složení konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa 	  RK 1057/10/11
ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov
35d)	Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Dětský domov Cheb 	  RK 1058/10/11
a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
35e)	Schválení Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace 	  RK 1059/10/11
projektu „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně  Karlovy Vary“
35f)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice 	  RK 1060/10/11
a.s.: Schválení kupní smlouvy k výběrovému řízení „Modernizace vybavení 
a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. – dodávka MR skeneru 1,5 T“











              
    Ing. Petr Navrátil, v z.	  	                        Miloslav Čermák v. r.
                        hejtmana			  	      	         ověřovatel
  Karlovarského kraje



















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka
- Ing. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 23	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 390/1 v k. ú. Úšovice

bod č. 24	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků 
p.p.č. 175/5 a p.p.č. 175/9 v k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní

bod č. 29		Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská
	  		nemocnice, a.s. – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny
 			a centrálního vstupu“
	
Rozšíření programu o:

bod č. 35 a)		Poskytnutí daru Mgr. Ivaně Sekyrové za získání titulu Mistryně světa

bod č. 35 b)	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení 
na dodavatele veřejné zakázky: „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech - Hestie“

bod č. 35 c)	Změna ve složení konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

bod č. 35 d)	Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Dětský domov Cheb 
a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

bod č. 35 e)	Schválení Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně  Karlovy Vary“

bod č. 35 f)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Schválení kupní smlouvy k výběrovému řízení „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. – dodávka MR skeneru 1,5 T“



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.10.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1024/10/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.10.2011

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1025/10/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 364/2011
- přesun rozpočtových prostředků  z Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 130.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Karlovarskou krajskou knihovnu k zajištění dofinancování reklamace spojené se změnou konstrukce Sluneční lázně u objektu Karlovarské krajské knihovny

Rozpočtovou změnu č. 365/2011
 - 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. 366/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru ekonomického zpět do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 6.322,-- Kč. Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na úhradu cestovních náhrad, souvisejících s realizací projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji, realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.4a. 1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.

Rozpočtovou změnu č. 367/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 324.359,06 Kč (13.520,82 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 8.711,34 Kč (363,13 EUR) a investiční účelové dotace 
ve výši 315.647,72 Kč (13.157,69 EUR) z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy 
o poskytnutí dotace na realizaci projektu Solární škola – regionální výukové středisko OZE, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 368/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování dalších projektů GG OP VK 1.1 o částku 10.112,79 Kč zapojením vratky (investiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Merkur – zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, realizovaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 369/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 
± 4.570.000,-- Kč z důvodu poskytnutí investičních příspěvků obcím Karlovarského kraje 
na spolufinancování vodohospodářských staveb financovaných Ministerstvem zemědělství ČR 

Rozpočtovou změnu č. 370/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 5.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Neinvestiční příspěvek je určen pro Mensu International - Mensa České republiky, Praha 6 
na částečnou úhradu výdajů souvisejících s realizací soutěže „Logická olympiáda“.

Rozpočtovou změnu č. 371/2011
- přesun rozpočtových prostředků do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 100.000,-- Kč, z toho částka 40.000,-- Kč z rozpočtu tohoto odboru, částka 20.000,-- Kč z rozpočtu odboru zdravotnictví a částka 40.000,-- Kč z rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro Asociaci Záchranný kruh Karlovy Vary jako neinvestiční příspěvek 
na částečné pokrytí výdajů souvisejících s udržitelností integrovaného projektu „Záchranný kruh“.

Rozpočtovou změnu č. 372/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši 138.866,47 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 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů

Rozpočtovou změnu č. 373/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování dalších projektů Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 1.1 zapojením vratky ve výši 910,-- Kč (investiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Učení pro budoucí uplatnění, realizovaného Základní školou praktickou a speciální Chodov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozpočtovou změnu č. 374/2011
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 580.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci První české gymnázium Karlovy Vary, které budou poskytnuty formou návratné finanční výpomoci k předfinancování projektů realizovaných v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 375/2011
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 1.200.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, které budou poskytnuty formou návratné finanční výpomoci k předfinancování projektů realizovaných v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 376/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.410.441,55 Kč z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené 
na financování realizace projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ VI.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce přímo souvisejících s realizací téhož projektu ve výši ± 25.000,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 377/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 26.798.006,72 Kč z titulu přijetí 9. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené 
na financování realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012 (OP LZZ I.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 
3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 378/2011
- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy odboru ekonomického do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 112.000,-- Kč pro Galerii umění Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, na vybavení výstavních 
a depozitních prostor zvlhčovači a odvlhčovači v rámci programu ISO D „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví před nepříznivými vlivy“

Rozpočtovou změnu č. 379/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 100.000,-- Kč pro HC Energii s.r.o., na 10. ročník hokejového turnaje staršího dorostu „O pohár hejtmana Karlovarského kraje“

Rozpočtovou změnu č. 380/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 500.000,-- Kč pro Nadaci FILM FESTIVAL KARLOVY VARY na 46. ročník Mezinárodního filmového festivalu

Rozpočtovou změnu č. 381/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 284.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ z neinvestičního 
na investiční u Obce Libavské Údolí (64.000,-- Kč) a z investičního na neinvestiční u Obce Skalná (220.000,-- Kč). 

Rozpočtovou změnu č. 382/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 290.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutého příspěvku pro Obec Staré Sedlo z investičního na neinvestiční. 

Rozpočtovou změnu č. 383/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 3.750.000,-- Kč pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP

Rozpočtovou změnu č. 384/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 320.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci 2. kola dotačního titulu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ z investičních na neinvestiční.

Rozpočtovou změnu č. 385/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 815.850,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci 2. kola dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ z investičních 
na neinvestiční. 


Rozpočtovou změnu č. 386/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 273.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Vybavení škol pomůckami kompenzačního 
a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2011 (č.j. 13804/2011-27), a to pro příspěvkovou organizaci Karlovarského Kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary v částce 31.000,-- Kč a pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi a dobrovolným svazkem obcí Karlovarského kraje v částce 242.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy je přílohou důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 387/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 8.663,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od Základní školy a mateřské školy Plesná jako přeplatek na sociálním pojištění za rok 2009 a dále o částku 66.000,-- Kč došlé od Základní umělecké školy Žlutice jako část odvodu za porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 388/2011 
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 10.000,-- Kč z titulu vrácení nevyčerpaných prostředků z neinvestiční účelové dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o vyúčtování finančních prostředků, které byly určeny příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství na zajištění dotačního programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na leden až červen 2011“. 

Rozpočtovou změnu č. 389/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 342.004,80 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 příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu praktickou a základní školu speciální Ostrov.

Rozpočtovou změnu č. 391/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením příjmů ve výši 5.364.890,15 Kč. Jedná se 
o finanční prostředky, které kraj obdržel od společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., dne 26.9.2011. Tyto prostředky byly  v rozporu se Smlouvou o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, uzavřenou dne 26.5.2006, pod ev. č.: 113/2006, použity neoprávněně v rámci dopravní obslužnosti kraje. Finanční prostředky budou převedeny společnosti Autobusy Karlovy Vary a.s., na základě Dodatku č. 22 k výše uvedené smlouvě. 

Rozpočtovou změnu č. 392/2011
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 23.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro Oblastní charitu Ostrov ve výši 13.000,-- Kč na zajištění akce III. odborná konference na téma Komplexní péče o uživatele v sociálních službách a příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb ve výši 10.000,-- Kč na zajištění konference Profesní příběhy v sociální práci.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 390/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.464.639,40 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 (rozpis 
na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Termín kontroly: 7.11.2011

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


3. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Klub přátel Josefa Masopusta o.s.  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1026/10/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Klub přátel Josefa Masopusta o.s., ve výši 180.000,-- Kč 
na projekt „Pohár Josefa Masopusta“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Klubem přátel Josefa Masopusta o.s., ve výši 180.000,-- Kč
Termín kontroly: 19.12.2011
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického


4. Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary – odvod z investičního fondu a navýšení provozního příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1027/10/11

- ukládá provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary ve výši 64.000,-- Kč

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary ve výši 64.000,-- Kč

Zodpovídá:   PhDr. Jolana Mižikarová, ředitelka příspěvkové organizace
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického 


5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1028/10/11

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 230.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, 
Karlovy Vary na opravu plotových pilířů včetně povrchové úpravy
Zodpovídá: Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka příspěvkové organizace 

6. Zpráva o postupu uplatnění nároku Karlovarského kraje ve věci náhrady škody Krejčová Marie

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1029/10/11

- bere na vědomí zprávu o postupu uplatnění nároku Karlovarského kraje ve věci náhrady škody ve věci Krejčová Marie

- schvaluje nepodání žaloby na náhradu škody zaměstnavatele vůči zaměstnancům bývalé Nemocnice Sokolov, příspěvkové organizace

- schvaluje ukončení veškerých aktivit odboru legislativního a právního směřujících k získání relevantní pojistné smlouvy z důvodu nemožnosti jejího získání včetně neuplatnění event. nároku vůči pojistiteli

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


7. Prominutí pohledávky za povinným Vašíček. B s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1030/10/11

- schvaluje prominutí nevymahatelných pohledávek ve výši 2.000,-- Kč, 3.000,-- Kč a 3.000,-- Kč 
za povinným Vašíček. B s.r.o., IČ 27608611, se sídlem Korunní 859/48, 120 00 Praha 2

Termín kontroly: 5.12.2011

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


8. Prominutí pohledávky za povinným Tomášem Weinlichem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1031/10/11

- schvaluje  prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 4.000,-- Kč za povinným Tomášem Weinlichem, IČ 69942811, trvale bytem Sedlecká 1156/13, 323 00 Plzeň

Termín kontroly: 5.12.2011

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


9. Prominutí pohledávky za povinnou „G L O B A L S T A V“ spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1032/10/11

- schvaluje prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 3.000,-- Kč za povinnou 
„G L O B A L S T A V“ spol. s r.o., IČ 47784024, se sídlem Stavbařů 39, 434 01 Most

Termín kontroly: 5.12.2011

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

10. Prominutí pohledávky za povinným Petrem Říhou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1033/10/11

- schvaluje  prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 65.000,-- Kč za povinným Petrem Říhou, 
IČ 64853438, trvale bytem Sídliště 344, 362 33 Hroznětín

Termín kontroly: 5.12.2011

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


11. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení 5. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1034/10/11

- schvaluje
- znění 5. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání“
- zveřejnění 5. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání“

- ukládá
- odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 5. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání“  
- zapracování případných změn do znění 5. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 „Zvyšování kvality 
ve vzdělávání“ na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 

Termín kontroly: 19.12.2011 

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


12. 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 5. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1035/10/11

- schvaluje
- znění 5. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ 
- zveřejnění 5. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ 

- ukládá
- odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 5. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“   
- zapracování případných změn do znění 5. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ 
na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 

Termín kontroly: 19.12.2011 

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


13. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení 
5. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1036/10/11

- schvaluje
- znění 5. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“
- zveřejnění 5. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“  

- ukládá
- odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 5. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“
- zapracování případných změn do znění 5. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ na základě připomínek Řídícího orgánu 
a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 

Termín kontroly: 19.12.2011 

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


14. Statut výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 5. kola výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1037/10/11

- schvaluje Statut výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK) pro prioritní osu 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1, 1.2 
a 1.3 dle návrhu
- jmenuje členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 5. kola výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OP VK:


	předseda: 		PaedDr. Vratislav Emler (člen Rady a Zastupitelstva Karlovarského
                                         kraje)

2.   1. místopředseda:		Ing. Věra Tomsová (vedoucí odboru investic a grantových schémat)
3.   2. místopředseda: 		Mgr. Monika Šperglová (vedoucí odboru školství, mládeže
  	a tělovýchovy)
	člen:			Mgr. Eva Kl￭mov￡Eva Klímová (zástupce Řídícího orgánu Ministerstva školství,
                                         mládeže a tělovýchovy ČR)
	člen:			Ing. Jana Bělohoubková (zástupce odboru regionálního rozvoje)
	člen:		Ing. Bc. František Škaryd (zástupce Odboru kultury, 
školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary)
	člen:			Mgr. Světlana Sojková (zástupce Odboru školství a kultury 
                                         	Městského úřadu Sokolov)
	člen:		Mgr. Zbyněk Syrovátka (zástupce Odboru školství, tělovýchovy 
a kultury Městského úřadu Cheb)
	člen:			Jana Belblová (zástupce za Úřad práce Karlovy Vary)

člen:			Mgr. Jan Mraček (zástupce Okresní hospodářské komory Cheb)
	člen:			Bc. Josef Písecký (zástupce Úřadu regionální hospodářské komory
                                   	Poohří Sokolov)
	člen: 		Mgr. Helena Plitzová (zástupce Národního institutu pro další
vzdělávání)

člen: 		Mgr. Pavel Janus (zástupce regionálního školství, ředitel střední
školy)
	člen:		Mgr. Monika Preňková (zástupce regionálního školství, ředitelka
základní školy)

- jmenuje náhradního člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 5. kola výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OP VK:
náhradní člen:		Ing. Hana Gablová (zástupce Řídícího orgánu Ministerstva školství,
                                        	mládeže a tělovýchovy ČR)

Termín kontroly: 5.3.2012 Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat
15. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D145/2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1038/10/11

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (NEWTON CENTER, spol. s r.o.), dle návrhu 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (NEWTON CENTER, spol. s r.o.), dle návrhu

Termín kontroly: 5.12.2011

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


16. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1039/10/11

- schvaluje Dodatek č. 1 příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary -  „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“
 
- souhlasí s podpisem dodatku č. 1 ve schváleném znění
Termín kontroly: 21.11.2011
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


17. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - ,,Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. nemocnice Karlovy Vary”

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1040/10/11

- schvaluje Dodatek č. 1 příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary - ,,Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. nemocnice Karlovy Vary”

- souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 ve schváleném znění

Termín kontroly: 21.11.2011

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


18. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem na provedení stavebních prací u příspěvkové organizace Dětský domov Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1041/10/11

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 01/2009 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na provedení stavebních prací v maximální celkové hodnotě 
570.000,-- Kč včetně DPH, souvisejících s realizací akce „Odvlhčení objektu Dětského domova Mariánské Lázně, Palackého 101/191“ příspěvkové organizace Dětský domov Mariánské Lázně 

- ukládá Mgr. Ivaně Dudarcové, ředitelce příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky související s provedením stavebních prací a informovat o nich odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Termín kontroly: 5.12.2011
Zodpovídá: Mgr. Ivana Dudarcová, ředitelka příspěvkové organizace


19. Uzavření Dodatku č. 22 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. – přiznání účelově vázaného přiměřeného zisku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1042/10/11

- souhlasí s přiznáním účelově vázaného přiměřeného zisku dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., 
IČ 25332473 ve výši 14.884.834,-- Kč na nákup nových vozidel v rámci zabezpečení základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje v režimu závazku veřejné služby, dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 22 ke smlouvě ev. č.: 113/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 2.1.2012

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


20. Uzavření Mandátní smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností STAVING-INVEST s.r.o., v souvislosti s realizací zadávacího řízení „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1043/10/11

- bere na vědomí uzavření Mandátní smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností 
STAVING-INVEST s.r.o. v souvislosti s realizací zadávacího řízení „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“ ze dne 14.9.2011

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


21. Odměna ředitelce příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, paní Jaroslavě Štádlerové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1044/10/11

- schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, paní Jaroslavě Štádlerové, ve výši dle návrhu

Termín kontroly: 5.12.2011
Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


22. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 724/14 v k. ú. Brť

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1045/10/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.p.č. 724/14 o výměře 1011 m2 v k. ú. Brť a obci Otročín, formou kupní smlouvy mezi paní Annou Bryndzovou, trvale bytem Božičany 152, PSČ 362 26 Božičany a paní Olgou Kučerovou, trvale bytem Mlýnská 883/28, PSČ 360 05 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 10,-- Kč/m2, tj. celkem 10.110,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z podílového spoluvlastnictví paní Anny Bryndzové (1/2) a paní Olgy Kučerové (1/2) 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


23. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 390/1 
v k. ú. Úšovice

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


24. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 175/5 
a p.p.č. 175/9 v k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


25. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 724/11 
a p.p.č. 724/13 v k. ú. Brť

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1046/10/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 724/11 o výměře 583 m2 a p.p.č. 724/13 o výměře 691 m2 v k. ú. Brť a obci Otročín, formou darovací smlouvy mezi obcí Otročín, se sídlem Otročín, Otročín č.p. 48, PSČ 364 63, IČ 00254860, zastoupenou paní Marií Šaškovou, starostkou 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 Otročín 
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


26. 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 1047/10/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1054/4 v k. ú. Otovice u Karlových Var, silnice č. III/22134 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 688-40/2009 ze dne 02.07.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 150/1 v k. ú. Andělská Hora, silnice č. III/22213 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 572-6354/2009 
ze dne 11.02.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 150/1 v k. ú. Andělská Hora, silnice č.  III/22213 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 590-6354/2009 ze dne 02.04.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu
500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 273 v k. ú. Mírová, silnice č. III/2224 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 336-3847/2010 ze dne 15.07.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 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


27. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 931/25 v k. ú. Křižovatka

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1048/10/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 931/25, která byla oddělena geometrickým plánem č. 204-252/2011 z původního pozemku p.p.č. 931/25 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 931/30 o výměře 96 m2 v k. ú. a obci Křižovatka formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Pavlem Všetečkou, trvale bytem Českomoravská 206/35, PSČ 190 00 Praha - Vysočany (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.900,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemku na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Pavla Všetečky

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku p.p.č. 931/25, která byla oddělena geometrickým plánem č. 204-252/2011 z původního pozemku p.p.č. 931/25 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 931/30 o výměře 96 m2 v k. ú. a obci Křižovatka formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), 
a panem Pavlem Všetečkou, trvale bytem Českomoravská 206/35, PSČ 190 00 Praha - Vysočany (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.900,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemku na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Pavla Všetečky

- 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


28. Schválení dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu:
,,Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1049/10/11

- schvaluje dodatek č. 8 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace 
na akci: Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“, uzavřené dne 23.3.2009 mezi Karlovarským krajem jako objednatelem a obchodní společností INTAR a.s., jako zhotovitelem, 
o přistoupení dalšího účastníka smluvního vztahu na straně objednatele, a to zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary, se sídlem Závodní 88/353, 360 21 Karlovy Vary,
IČ 72055642, a změně smluvních ujednání - rozsahu díla, termínů plnění a ceny díla, to vše v předloženém znění
Termín kontroly: 5.12.2011

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


29. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. 
– Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.




30. 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
- ZZSnížení energetickéhosskjhsdaoZZSnížení energetickéhosskjhsdaoschválení dohody o partnerství v projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1050/10/11

- schvaluje návrh a uzavření dohody o partnerství v projektu: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem dohody o partnerství v projektu: „Karlovarská krajská nemocnice a.s – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary
Termín kontroly: 5.12.2011
Zodpovídá: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 


31. Proplácení stipendií a náborových příspěvků lékařům Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1051/10/11

- souhlasí s proplácením stipendií a náborových příspěvků v Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje dle předloženého upraveného návrhu pravidel ředitele Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje s připomínkou uvedenou v zápise

- pověřuje ředitele Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, aby zahájil kroky k získávání nových lékařů prostřednictvím stipendií a náborových příspěvků 

- ukládá Odboru ekonomickému Krajského úřadu Karlovarského kraje ve spolupráci s Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, vydat typovou smlouvu  pro poskytování tohoto příspěvku stipendistům z rozpočtu Karlovarského kraje, jako součást navrhovaných pravidel

Termín kontroly: 20.2.2012

Zodpovídá:  Ing. Alena Šalátová, pověř. zast. vedoucí odboru zdravotnictví


32. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – změna v orgánech společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1052/10/11

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

- odvolává člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:
Ing. Jana Raise, MBA

- volí člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:
	MUDr. Martina Zítka


- schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 
a MUDr. Martinem Zítkem, dle návrhu

schvaluje dodatky č. 1 ke smlouvám o výkonu člena představenstva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a 
	MUDr. Luďkem Nečesaným, MBA
Ing. Miloslavou Tanečkovou
Ing. Milanem Trpišovským, MBA
dle návrhů

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., aby s MUDr. Martinem Zítkem uzavřela smlouvu 
o výkonu člena představenstva

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., aby s MUDr. Luďkem Nečesaným, MBA, 
Ing. Miloslavou Tanečkovou a Ing. Milanem Trpišovským, MBA uzavřela dodatky č. 1 ke smlouvám 
o výkonu funkce člena představenstva

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

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

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit zápis změn v členech orgánů Karlovarské krajské nemocnice a.s., do obchodního rejstříku 
Termín kontroly: 21.11.2011

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


33. Změna usnesení č. RK 86/01/11 – Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1053/10/11

- mění část svého usnesení č. RK 86/01/11 ze dne 24. ledna 2011, kterým schválila poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 3.234.699,-- Kč, v tom smyslu, že subjektu AC Start Karlovy Vary 
se neposkytuje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 49.999,-- Kč

V ostatních částech se usnesení nemění. 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat AC Start Karlovy Vary 
o tomto usnesení
Termín kontroly: 21.11.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


34. Prominutí smluvní pokuty subjektu v oblasti školních soutěží

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1054/10/11

- schvaluje prominutí smluvní pokuty Základní škole Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace, v celkové výši 970,-- Kč za nedodržení povinnosti dle článku IV. odst. 5 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje provést a předložit odboru školství, mládeže a tělovýchovy v dané lhůtě závěrečné vyúčtování příspěvku 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat uvedenou příspěvkovou organizaci o tomto usnesení rady kraje 

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


35a) Poskytnutí daru Mgr. Ivaně Sekyrové za získání titulu Mistryně světa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1055/10/11

- souhlasí s udělením daru ve výši 20.000,-- Kč Mgr. Ivaně Sekyrové za získání titulu Mistryně světa v běhu do vrchu masters W35 a Mistryně republiky v silničním běhu
Termín kontroly: 7.11.2011
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


35b) „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech - Hestie“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1056/10/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech 
- Hestie“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ZISTAV s.r.o., Závodu Míru 129, 
360 17 Karlovy Vary, IČ 26316803 s nabídkovou cenou 2.988.740,-- Kč, včetně DPH a 5 % rozpočtové rezervy stavby.

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech - Hestie“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ZISTAV s.r.o., po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech - Hestie“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ZISTAV s.r.o., dle návrhu

Termín kontroly: 23.1.2012

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


35c) Změna ve složení konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1057/10/11

- odvolává Mgr. Zdenku Spalovou, školní inspektorku Karlovarského inspektorátu České školní inspekce, z konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, a to na základě její žádosti 

- jmenuje Evu Žižkovou, školní inspektorku Libereckého inspektorátu České školní inspekce členkou konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 7.11.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


35d) Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1058/10/11

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu u příspěvkové organizace Dětský domov Cheb

- ukládá příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 267.651,40 Kč 

- schvaluje odejmutí osobního příplatku Mgr. Janě Neumannové, ředitelce příspěvkové organizace Dětský domov Cheb, s účinností od 1. listopadu 2011 dle návrhu

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

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu krajského úřadu podat ve věci přijetí grantu na projekt v rámci programu Evropské unie Mládež v akci podnět Policii ČR a Národnímu institutu dětí a mládeže MŠMT jako poskytovateli tohoto grantu

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Dětský domov Cheb řešit škodu vzniklou v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně a písemně informovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
o výsledku, a to nejpozději v termínu do 31. října 2011 

Termín kontroly: 5.12.2011  

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



35e) Schválení Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně  Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1059/10/11

- schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně  Karlovy Vary“, která bude uzavřena mezi Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary a Karlovarským krajem

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci 
za účelem realizace projektu „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně  Karlovy Vary“  
Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Lukáš Siřínek, ředitel Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy
                   Vary


35f) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice 
a.s.: Schválení kupní smlouvy k výběrovému řízení „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. – dodávka MR skeneru 1,5 T“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1060/10/11

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ 26365 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. – dodávka MR skeneru 1,5 T“ realizované v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

- schvaluje, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., čl. 9, bod 3 písm. p), návrh kupní smlouvy „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. – dodávka MR skeneru 1,5 T“ uzavřený mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Šafránkova 1, 155 00 Praha 5
Termín kontroly: 7.5.2012
Zodpovídá: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.



