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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 36. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 17. října 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:09 do 11:27 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Valjentová
Přizvaní:	p. Riško, Ing. Správková, Ing. Pospíšil, Ph.D., Ing. Šalátová, Ing. V. Tomsová
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 17.10.2011		  RK 1061/10/11

Poskytnutí daru Mateřské škole Sokolov						  RK 1062/10/11
	Rozpočtové změny								  RK 1063/10/11
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 1064/10/11
příspěvkové organizace Dětský domov Cheb
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 1065/10/11
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov 
Mariánské Lázně
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 1066/10/11
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov mládeže 
a školní jídelna Mariánské Lázně
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 1067/10/11
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory 
v Lázních Kynžvart
	Prominutí pohledávek za povinnou TANNA, spol. s r.o., v likvidaci		  RK 1068/10/11
	Schválení podání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni		  RK 1069/10/11
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 1070/10/11
oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - schválení 3. kola výzvy
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 1071/10/11
oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - schválení statutu 
výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu 
Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 3. kola výzvy
Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové 	  RK 1072/10/11
organizace Integrovaná střední škola Cheb
	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 	  RK 1073/10/11
kraje, a.s.
Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Plán investic na rok 2011 – Změna č. 2		  RK 1074/10/11
	Náhrada škody způsobená Domovu pro seniory v Chebu, příspěvková organizace	  RK 1075/10/11
Snížení kapacity Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková 		  RK 1076/10/11
organizace, pro rok 2012
Změna kapacity sociálních služeb domov pro seniory, domov pro osoby 		  RK 1077/10/11
se zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem poskytovaných 
organizací Sociální služby, příspěvková organizace
Vytvoření odborné pracovní skupiny v rámci individuálního projektu 		  RK 1078/10/11
Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb 
Karlovarského kraje“
	Optimalizace nákladů na energie v budovách v majetku Karlovarského kraje 	  RK 1079/10/11
metodou EPC – realizace veřejné zakázky
	Úplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku města 	  RK 1080/10/11
Horní Slavkov a záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje 
do majetku města Horní Slavkov
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 	  RK 1081/10/11
p.p.č. 746/3 v k. ú. Polná u Hazlova
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	  RK 1082/10/11
p.p.č. 1380/2, p.p.č. 707/3, p.p.č. 707/4 a p.p.č. 708/8 v k. ú. Chyše
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 	  RK 1083/10/11
– část pozemku p.č. 693 v k. ú. Pila
	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek 	  RK 1084/10/11
p.č. 4112/8 v k. ú. Sokolov
	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovu  	  RK 1085/10/11
č.p. 10 na pozemku st.p.č. 32 a pozemek st.p.č. 32 v k. ú. Dřenice u Chebu
	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek 	  RK 1086/10/11
p.p.č. 104/1 v k. ú. Královské Poříčí  
Prodej dvou kusů elektrických kotlů a elektrické smažící pánve ve správě 		  RK 1087/10/11
příspěvkové organizace Domova pro seniory v Hranicích
Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání Zastupitelstva města 	  RK 1088/10/11
Karlovy Vary
Vyjmutí movitého majetku z evidence a likvidace movitého majetku 		  RK 1089/10/11
Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím
Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností 		  staženo
TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby a schválení zřízení předkupního 
práva jako práva věcného pro společnost TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní 
služby k pozemku parc. č. 527/111 v k. ú. Dvory
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	  RK 1090/10/11 
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
Souhlas s pokácením dvou kusů dřevin, rostoucích na p.p.č. 398 			  RK 1091/10/11
v k. ú. Olšová Vrata
	Schválení přijetí finančního příspěvku města Františkovy Lázně na úhradu 	  RK 1092/10/11
alikvotní části nákladů souvisejících se zajištěním akce „Mezinárodní konzultační 
kulatý stůl vyzvaných odborníků k porovnání architektonických a urbanistických 
hodnot měst Západočeského lázeňského trojúhelníku a významných lázeňských 
měst v Evropě“
	Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 	  RK 1093/10/11
cestovního ruchu pro svazek obcí Sdružení Krušné hory – západ
	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Mezinárodní 	  bez usnesení
pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s.
	Veletrhy, prezentace a workshopy Karlovarského kraje pro rok 2012		  RK 1094/10/11
	Udělení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 	  RK 1095/10/11
krajem
	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 1096/10/11
nemocnice a.s. – revokace usnesení RK 525/05/11 ze dne 16.5.2011 „Záměna 
přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“
	Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové 	  RK 1097/10/11
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 
– změna údajů
Změna ve složení konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa 	  RK 1098/10/11
ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov
Jmenování členů školských rad zřizovaných Karlovarským krajem		  RK 1099/10/11
Prominutí smluvních pokut Základní škole praktické a speciální 			  RK 1100/10/11
Mariánské Lázně, Vítězství 29, příspěvková organizace
Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost 	  RK 1101/10/11
středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, které zajišťovaly konání 
maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2011
	Poskytnutí finančních příspěvků na pořádání přehlídek trofejí zvěře v roce 2011	  RK 1102/10/11
	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		  RK 1103/10/11
„Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji 
– nákup terénního osobního automobilu“
	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		  RK 1104/10/11
„Aktualizace dpp Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, 
Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov – povodňové plány“
	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		  RK 1105/10/11
„Aktualizace dpp Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, 
Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov – technická část“
	Schválení změny Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 	  RK 1106/10/11
kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených 
povodněmi
	Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 27. výzva, 	  RK 1107/10/11
prioritní osa 1, oblast podpory 1.3
	Žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků na drobné 		  RK 1108/10/11
vodohospodářské ekologické akce pro obec Valeč na akci „Vodovod Valeč 
- část kanalizace - dostavba I. etapy“ - prodloužení termínu předání závěrečného 
vyúčtování
	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na kofinancování 		  RK 1109/10/11
vodohospodářské akce zařazené do financování z Ministerstva zemědělství ČR 
Karlovarským krajem uzavřené mezi krajem a obcí Valeč na akci 
„Valeč – kanalizace a ČOV – 2. etapa“
52a) 	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“ 	  RK 1110/10/11
v Chebu, příspěvková organizace	
52b)	Pověření k zastupování ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby 	  RK 1111/10/11
se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace
52c)	Udělení plné moci Ing. Věře Tomsové  						  RK 1112/10/11





      PaedDr. Josef Novotný v. r.			 	    PaedDr. Vratislav Emler v. r.
                   hejtman					 	                ověřovatel
          Karlovarského kraje
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 52 a)	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace

bod č. 52 b)	Pověření k zastupování ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

bod č. 52 c)	Udělení plné moci Ing. Věře Tomsové  

Staženo z programu:

bod č. 30	Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností TIMA spol. s r.o. 
– obchodně výrobní služby a schválení zřízení předkupního práva jako práva věcného 
pro společnost TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby k pozemku parc. č. 527/111 v k. ú. Dvory


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.10.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1061/10/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.10.2011

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí daru Mateřské škole Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1062/10/11

- souhlasí s udělením daru ve výši 20.000,-- Kč Mateřské škole Sokolov na organizační zajištění celostátního finále ankety Zlatá Mateřinka 2011

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana



3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1063/10/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 393/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 228.463,38 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 394/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu odboru regionálního rozvoje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu mzdových výdajů, včetně zákonných odvodů, 
ve výši ± 101.500,-- Kč, k zajištění realizace projektu CROSS-DATA, který byl schválen k financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko.   

Rozpočtovou změnu č. 395/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 40.650,-- Kč pro společnost NEMOS Sokolov, s.r.o., jako neinvestiční příspěvek na proplacení vícenákladů spojených s instalací chromatografu toxikologické laboratoře nemocnice Sokolov

Rozpočtovou změnu č. 396/2011
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 376.681,-- Kč na základě snížení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Galerie umění Karlovy Vary a následné snížení provozního příspěvku této organizaci. Důvodem je snížení odpisů za 3. a 4. čtvrtletí, neboť nebyla do dnešního dne po rekonstrukci předána Becherova vila do majetku Galerie umění Karlovy Vary a organizace nemohla tento majetek začít odepisovat.

Rozpočtovou změnu č. 397/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 50.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutého příspěvku z neinvestičního na investiční pro Povodí Ohře na realizaci bezpečnostních prvků na jezu Radošov.

Rozpočtovou změnu č. 398/2011
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 50.000,-- Kč 
na úhradu právních služeb externím právním kancelářím a na úhradu nákladů soudních žalob 
a exekučního vymáhání

Rozpočtovou změnu č. 399/2011
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 864.788,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro Západočeskou univerzitu v Plzni na částečnou úhradu osobních nákladů a cestovních náhrad vyučujících a na úhradu dalších nákladů souvisejících s přípravou a realizací kurzu celoživotního vzdělávání „Prohlubování pedagogických kompetencí učitelů anglického a českého jazyka v Karlovarském kraji“.



Rozpočtovou změnu č. 400/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 637.880,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkové organizace zřizované obcemi Karlovarského kraje, a to pro Základní školu Sokolov, Sokolovská 1507 
ve výši 390.959,-- Kč a Základní školu v Teplé, Školní 258 ve výši 246.921,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci rozvojového programu ve vzdělávání „Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2011“.

Rozpočtovou změnu č. 401/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 270.807,-- 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 a mateřskou školu při nemocnici Karlovy Vary, Bezručova 731.

Rozpočtovou změnu č. 402/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 724.179,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ 
(č.j.: 23341/2011-23) na rok 2011 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 403/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 64.000,-- Kč na základě odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje 
Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary a následně navýšení provozního příspěvku ve stejné výši této organizaci. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za elektrickou energii v pronajatých prostorách. 

Rozpočtovou změnu č. 404/2011
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů souvisejících s přípravou a realizací „2. krajské konference prevence kriminality a rizikového chování“.

Rozpočtovou změnu č. 405/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 44.990,-- Kč z neinvestičních na investiční na vybavení zastupitelského sálu audio 
a videotechnikou

Rozpočtovou změnu č. 406/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.357.365,03 Kč z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, určené 
na financování projektu Technické pomoci OP VK Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení Globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji II. etapa, realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1, jedná se o úhradu mzdových výdajů zaměstnanců odboru investic a grantových schémat, podílejících se na implementaci OP VK
- přesun z odboru investic a grantových schémat do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.219.396,-- Kč na dofinancování rozpočtových prostředků za již uhrazené, krajem předfinancované, mzdy a zákonné odvody za období 01 – 04/2011
- snížení financování z Fondu budoucnosti Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.378.847,-- Kč, rozpočtové prostředky odpovídají výši již uhrazených, krajem předfinancovaných, mezd a zákonných odvodů za období 01 – 04/2011 a budou převedeny zpět na Fond budoucnosti

Rozpočtovou změnu č. 408/2011
 - 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. 409/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.086.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.“, (č.j. 29 127/2010-26 a č.j.10 061/2011-26) pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a dobrovolným svazkem obcí Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 410/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 343.919,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na „Pokusné ověřování interativního a inkluzivního modelu škol za účelem překlenutí přechodného období mezi projekty VIP II a VIP III řešící podporu sítě školních a poradenských pracovníků (speciálních pedagogů a psychologů). Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov ve výši 57.320,-- Kč a školy zřizované obcemi Karlovarského kraje ve výši 286.599,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě).

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 407/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.648.451,60 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.

Rozpočtovou změnu č. 411/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 507.046,20 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, a to Základní školu a mateřskou školu Valeč ve výši 228.357,60 Kč a Základní školu praktickou Plesná ve výši 278.688,60 Kč. Organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Termín kontroly: 21.11.2011

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


4. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Dětský domov Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1064/10/11
- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 227.856,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Dětský domov Cheb 

Zodpovídá: Mgr. Jana Neumannová, ředitelka příspěvkové organizace


5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1065/10/11

- schvaluje převod finančních prostředků v maximální výši do 400.000,-- Kč z rezervního fondu 
do fondu investičního příspěvkové organizace Dětský domov Mariánské Lázně 

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov Mariánské Lázně 
v maximální výši do 400.000,-- Kč na nákup osobního automobilu
Zodpovídá: Mgr. Ivana Dudarcová, ředitelka příspěvkové organizace


6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1066/10/11

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 400.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně 

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně ve výši 591.929,-- Kč na předfinancování 2. etapy schválené investiční akce

Zodpovídá: Mgr. Karel Borský, ředitel příspěvkové organizace


7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1067/10/11

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 2.100.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart 

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 2.100.000,-- Kč příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart na rekonstrukci nákladního výtahu v bytové části zařízení na lůžkový 
a evakuační výtah s náhradním zdrojem energie

Zodpovídá: Lenka Wolhrabová, ředitelka příspěvkové organizace





8. Prominutí pohledávek za povinnou TANNA, spol. s r.o., v likvidaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1068/10/11

- schvaluje prominutí nevymahatelných pohledávek ve výši 2.000,-- Kč a 2.000,-- Kč za povinnou TANNA, spol. s r.o., v likvidaci, IČ 63468361, se sídlem Kabelíkova 2682/1, 750 02 Přerov

Termín kontroly: 5.12.2011

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


9. Schválení podání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1069/10/11

- schvaluje podání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28.7.2011, 
č. j. 25Co 226/2011 – 94

- schvaluje pověření Mgr. Tomáše Vodenky, pracovníka Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje, zastupovat Karlovarský kraj v dovolacím řízení

Termín kontroly: 21.11.2011

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


10. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - schválení 3. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1070/10/11

- schvaluje
znění 3. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
zveřejnění 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

- ukládá
odboru investic a grantových schémat, zajistit vyhlášení 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
zapracování případných změn do znění 3. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů 
z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 

Termín kontroly: 23.4.2012

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


11. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - schválení statutu výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 3. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1071/10/11

- schvaluje Statut výběrové komise Zprostředkujícího subjektu v oblasti podpory 3.2 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) dle návrhu

- jmenuje členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 
3. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 OP VK:

	předseda: 		PaedDr. Vratislav Emler (člen Rady a Zastupitelstva Karlovarského kraje)
	1. místopředseda:	Ing. Věra Tomsová (vedoucí odboru investic a grantových schémat)

2. místopředseda: 	Mgr. Monika Šperglová (vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy)
člen:			Mgr. Bc. Adriana Haufová (zástupce Řídícího orgánu – MŠMT ČR)
člen:			Ing. Jana Bělohoubková (zástupce odboru regionálního rozvoje)
člen:			Gerhard Knop (zástupce WITTE Nejdek, spol. s r.o.)
člen:			Ing. Miroslav Mertl (zástupce Sokolovské uhelné, a.s.)
	člen:	Ing. Jaroslava Výborná 	(zástupce Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR,
 	o.s.) 
	člen:				Pavel Růžička (zástupce Rady pro rozvoj lidských zdrojů)
	člen:		Jana Belblová (zástupce za Úřad práce Karlovy Vary)

člen: 		Roman Úlovec (zástupce občanského sdružení Metodik.cz)
	člen:		Miloslav Čermák (člen Rady a Zastupitelstva Karlovarského kraje)

- jmenuje náhradního člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 3. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 OP VK: 

náhradní člen: 		Ing. Hana Gablová (zástupce Řídícího orgánu – MŠMT ČR)
Termín kontroly: 23.4.2012
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

12. Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1072/10/11

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje, zajistit předfinancování projektu „Centrum odborného 
a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, 
tj. max. 37.000.000,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na předfinancování projektu do maximální výše 37.000.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- ukládá PhDr. Bc. Miroslavu Liškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 21.11.2011  

Zodpovídá: PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace


13. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1073/10/11

která je jediným akcionářem obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen „ÚSKK, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), učinila tato rozhodnutí:

- schvaluje za jediného akcionáře v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a článku 10, bod 2., písmeno a) stanov společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s., změnu stanov akciové společnosti takto: 

Ustanovení čl. 3 stanov „Předmět podnikaní společnosti“ se doplňuje o tyto tři nové předměty podnikání:
- Podnikání v oblasti nakládání nebezpečnými odpady
- Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Ostatní ustanovení stanov zůstávají nedotčena.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s., ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ

Zodpovídá:	Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
Michal Riško, místopředseda představenstva
Ing. Petr Navrátil, člen představenstva
Ing. Tomáš Svoboda, člen představenstva


14. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Plán investic na rok 2011 – Změna č. 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1074/10/11

- schvaluje, jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., Změnu č. 2 Plánu investic společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., na rok 2011, dle předloženého návrhu 

Termín kontroly: 5.12.2011

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



15. Náhrada škody způsobená Domovu pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1075/10/11

- bere na vědomí závěry ze zasedání škodní komise Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, ze dne 21.9.2010

- schvaluje nevymáhat náhradu škody způsobenou porušením rozpočtové kázně ředitelem organizace Ing. Milošem Figerem, kterým způsobil škodu Domovu pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

- ukládá odboru sociálních věcí informovat Ing. Miloše Figera, ředitele Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, o tomto usnesení

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


16. Snížení kapacity Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, pro rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1076/10/11

- schvaluje pro rok 2012 snížení kapacity Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, takto:
domov pro seniory – ze současného stavu 87 lůžek na 82 lůžek

Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá: Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace 
                    

17. Změna kapacity sociálních služeb domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem poskytovaných organizací Sociální služby, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1077/10/11

- schvaluje pro rok 2012 změnu kapacity sociálních služeb domov pro seniory, domov se zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem poskytovaných organizací Sociální služby, příspěvková organizace, takto:
domov pro seniory – ze současného stavu 106 lůžek na 69 lůžek
domov pro osoby se zdravotním postižením – ze současného stavu 10 lůžek na 9 lůžek  
domov se zvláštním režimem – ze současného stavu 42 lůžek na 78 lůžek

Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá: Mgr. Jiří Hrubý, ředitel Sociálních služeb, příspěvková organizace 
                    

18. Vytvoření odborné pracovní skupiny v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1078/10/11

- schvaluje vznik Odborné pracovní skupiny pro realizaci individuálního projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ ve složení dle návrhu

Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


19. Optimalizace nákladů na energie v budovách v majetku Karlovarského kraje metodou EPC 
– realizace veřejné zakázky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1079/10/11

- bere na vědomí informaci o výsledku předběžné analýzy optimalizace nákladů na energie objektů Karlovarského kraje 

- bere na vědomí informaci o výši nákladů potřebných k nápravě stávajícího stavu objektů Karlovarského kraje z hlediska energetické náročnosti, využití energie a dosažených úspor

- ukládá náměstku hejtmana, Mgr. Jaroslavu Borkovi, realizovat výběrové řízení na realizátora (dodavatele) projektu „Optimalizace nákladů na energie v objektech v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC

Termín kontroly: 23.1.2012 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


20. Úplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku města Horní Slavkov 
a záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1080/10/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemku st.p.č. 908, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1303-5508/2010 z původního pozemku p.p.č. 908 a označeny jako jeho díly „a“ a „b“ o výměře 16 m2, vše v k. ú. Horní Slavkov, formou kupní smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 22, 357 31 Horní Slavkov, 
IČ 49767267 (jako prodávající na straně jedné) a městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 
357 31 Horní Slavkov, IČ 00259322, zastoupeným starostkou města Mgr. Janou Vildumetzovou, 
(jako kupující na straně druhé), 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 podílového spoluvlastnictví Společenství vlastníků Poštovní 645, Horní Slavkov, kde jedním ze spoluvlastníků je Karlovarský kraj, do majetku města Horní Slavkov
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku st.p.č. 908, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1303-5508/2010 z původního pozemku p.p.č. 908 
a označeny jako jeho díly „a“ a „b“ o výměře 16 m2, vše v k. ú. Horní Slavkov, formou kupní smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 22, 
357 31 Horní Slavkov, IČ 49767267 (jako prodávající na straně jedné) a městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČ 00259322, zastoupeným starostkou města 
Mgr. Janou Vildumetzovou (jako kupující na straně druhé), za cenu 1,-- 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 podílového spoluvlastnictví Společenství vlastníků Poštovní 645, Horní Slavkov, kde jedním ze spoluvlastníků je Karlovarský kraj, do majetku města Horní Slavkov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků st.p.č. 3111/1 o výměře 7 m2, st.p.č. 3111/12 o výměře 3 m2 a st.p.č. 3111/3 o výměře 3 m2, v k. ú. 
Horní Slavkov, formou kupní smlouvy, mezi městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČ 00259322, zastoupeným starostkou města Mgr. Janou Vildumetzovou 
(jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 22, 357 31 Horní Slavkov, IČ 49767267 (jako kupující na straně druhé), 
za cenu 1,-- Kč a tím převést předmětné nemovitost z vlastnictví města Horní Slavkov do podílového spoluvlastnictví Společenství vlastníků Poštovní 645, Horní Slavkov, kde jedním ze spoluvlastníků je Karlovarský kraj

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, uložit řediteli Dětského domova Horní Slavkov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv a pověřit 
ho podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel Dětského domova Horní Slavkov, příspěvkové organizace


21. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 746/3 v k. ú. Polná u Hazlova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1081/10/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 746/3 o výměře 65 m2 v k. ú. Polná u Hazlova a obci Hazlov, formou darovací smlouvy mezi obcí Hazlov, se sídlem Hazlov 31, PSČ 351 32 Hazlov, IČ 00253952, zastoupenou paní Lenkou Dvořákovou, 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 předmětnou nemovitost z vlastnictví obce Hazlov 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


22. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1380/2, p.p.č. 707/3, p.p.č. 707/4 a p.p.č. 708/8 v k. ú. Chyše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1082/10/11
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1380/2 o výměře 776 m2, p.p.č. 707/3 o výměře 23 m2, p.p.č. 707/4 o výměře 32 m2 a p.p.č. 708/8 
o výměře 17 m2 v k. ú. a obci Chyše, formou darovací smlouvy mezi městem Chyše, se sídlem Žižkovo náměstí 18, PSČ 364 53 Chyše, IČ 00254614, zastoupeným panem Miroslavem Dorňákem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Chyše 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


23. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku 
p.č. 693 v k. ú. Pila

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1083/10/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.č. 693, která byla oddělena geometrickým plánem č. 475-86/2011 z původního pozemku p.č. 693 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 693/2 o výměře 581 m2 v k. ú. a obci Pila, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pila, se sídlem Pila č.p. 97, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČ 69981264, zastoupenou Mgr. Stanislavem Hoffmanem, 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 Pila

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.č. 693, která byla oddělena geometrickým plánem č. 475-86/2011 z původního pozemku 
p.č. 693 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 693/2 o výměře 581 m2 v k. ú. a obci Pila, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pila, se sídlem Pila č.p. 97, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČ 69981264, zastoupenou Mgr. Stanislavem Hoffmanem, 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 Pila

- 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




24. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.č. 4112/8 v k. ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1084/10/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.č. 4112/8 o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., se sídlem Sokolov, Rolnická 656, PSČ 356 01, 
IČ 49197703, zastoupenou Bc. Pavlem Makoněm, jednatelem (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 3.062,-- 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 vlastnictví společnosti SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.č. 4112/8 
o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající 
na straně jedné) a společností SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., se sídlem Sokolov, Rolnická 656, PSČ 356 01, IČ 49197703, Bc. Pavlem Makoněm, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 3.062,-- 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 vlastnictví společnosti SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o.

- 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


25. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovu  č.p. 10 na pozemku st.p.č. 32 a pozemek st.p.č. 32 v k. ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1085/10/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat budovu č.p. 10 na pozemku st.p.č. 32 a pozemek st.p.č. 32 v k. ú. Dřenice u Chebu 

Termín kontroly: 5.12.2011

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


26. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 104/1 v k. ú. Královské Poříčí  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1086/10/11

- souhlasí
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.p.č. 104/1 o výměře 602 m2 v k. ú. a obci Královské Poříčí, okres Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Janem Svobodou, bytem Sokolovská 1570, 356 05 Sokolov (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 60.000,-- Kč + 500,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 60.500,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Jana Svobody

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: 21.11.2011

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


27. Prodej dvou kusů elektrických kotlů a elektrické smažící pánve ve správě příspěvkové organizace Domova pro seniory v Hranicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1087/10/11

- souhlasí s prodejem dvou kusů elektrických kotlů a jednoho kusu elektrické smažící pánve v celkové hodnotě 64.000,-- Kč ve správě příspěvkové organizace Domov pro seniory v Hranicích, společnosti AŠSKÉ LESY s.r.o., Doubrava 118, 352 01 Aš  

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků z prodeje v celkové hodnotě 64.000,-- Kč a jejich použitím na dofinancování investiční akce „Nákladní výtah do kuchyňského provozu“

- ukládá řediteli příspěvkové organizaci Ing. Liboru Syrovátkovi, uzavřít kupní smlouvu se společností AŠSKÉ LESY s.r.o. 
	
Termín kontroly: 5.12.2011

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


28. Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1088/10/11

- schvaluje výpůjčku sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se bude konat dne 1. listopadu 2011

Termín kontroly: 21.11.2011

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


29. Vyjmutí movitého majetku z evidence a likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1089/10/11

- souhlasí s vyjmutím z majetkové evidence zpětnovazebního komunikátoru a sklízecí mlátičky, které jsou ve správě Integrované střední školy Cheb, dle návrhu

- souhlasí s ekologickou likvidací nepotřebného a neupotřebitelného majetku dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací PhDr. Miroslavu Liškovi vyjmutí z majetkové evidence, Mgr. Ivaně Dudarcové, Lence Guzaničové, Mgr. Jiřímu Hrubému, PhDr. Evě Žákové, Mgr. Petru Zmudovi, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku uvedeného v návrhu

Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací: PhDr. Miroslav Liška, Mgr. Ivana Dudarcová, Lenka Guzaničová, Mgr. Jiří Hrubý, PhDr. Eva Žáková, Mgr. Petr Zmuda


30. Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby a schválení zřízení předkupního práva jako práva věcného pro společnost 
TIMA spol. s r.o. – obchodně výrobní služby k pozemku parc. č. 527/111 v k. ú. Dvory

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


31. 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 1090/10/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1165/1 v k. ú. Úšovice, silnice č. II/215 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1571-3705/2007 
ze dne 22.06.2007 (umístění inženýrských sítí – kabel vNN, kNN), 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. 399/1 v k. ú. Královské Poříčí, silnice č. II/181 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 450-3101/201 ze dne 24.03.2010 (umístění inženýrských sítí – vedení 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. 146/1 v k. ú. Loučky u Lokte a k silničním pozemkům p.č. 1360/1, p.č. 1373/1, p.č. 1373/2 a p.č. 1373/3 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte, silnice č. II/209 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., zastoupené společností EPLcond s.r.o., dle geometrických plánů č. 525-1578/2011 ze dne 25.05.2011 a č. 594-1578/2011 ze dne 25.05.2011 (umístění inženýrských sítí – telekomunikační 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


- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 266/1 v k. ú. Loket, silnice č. II/209 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., zastoupené společností EPLcond s.r.o., dle geometrického plánu č. 1127-1191/2009 ze dne 23.04.2009 (umístění inženýrských sítí 
– telekomunikační 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

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1356 v k. ú. Plesná, silnice č. III/21240 ve prospěch pana Františka Kukačky dle geometrického plánu č. 670-367/2011 ze dne 29.08.2011 (umístění inženýrských sítí – přípojka vodovodu a kanalizace), 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. 1028/2 v k. ú. Žírovice, silnice č. III/21312 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 442-3046/2011 
ze dne 16.06.2011 (umístění inženýrských sítí – vodovodní řad), 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. 6529/1 v k. ú. Kraslice, silnice č. III/21045 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1994-23b/2011 
ze dne 11.02.2011 (umístění inženýrských sítí – plynovodní potrubí), 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


32. Souhlas s pokácením dvou kusů dřevin, rostoucích na p.p.č. 398 v k. ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1091/10/11

- souhlasí s pokácením dvou kusů dřevin, rostoucích na p.p.č. 398 v k. ú. Olšová Vrata, ve vlastnictví Karlovarského kraje. Kácení výše zmíněných dřevin je nutné z důvodů výstavby areálu KV Technologies na letišti Karlovy Vary.

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

Termín kontroly: 5.11.2012

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







33. Schválení přijetí finančního příspěvku města Františkovy Lázně na úhradu alikvotní části nákladů souvisejících se zajištěním akce „Mezinárodní konzultační kulatý stůl vyzvaných odborníků k porovnání architektonických a urbanistických hodnot měst Západočeského lázeňského trojúhelníku a významných lázeňských měst v Evropě“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1092/10/11

- schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 48.000,-- Kč od města Františkovy Lázně na úhradu části nákladů souvisejících se zajištěním jednání „Mezinárodní konzultační kulatý stůl vyzvaných odborníků k porovnání architektonických a urbanistických hodnot měst Západočeského lázeňského trojúhelníku 
a významných lázeňských měst v Evropě“ v roce 2011 v rámci podpory nominace k zápisu měst západočeského lázeňského trojúhelníku na seznam světového dědictví UNESCO dle návrhu 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku dle návrhu

- zplnomocňuje Ing. Evu Valjentovou k podpisu této smlouvy

Termín kontroly: 19.12.2011

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


34. Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu pro svazek obcí Sdružení Krušné hory – západ

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1093/10/11

- projednala žádost o převod a navýšení příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje svazku obcí Sdružení Krušné hory – západ na projekt „Výstava Herbst Messe 2011 – Drážďany“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení převod a navýšení příspěvku ve výši 10.000,-- Kč

Termín kontroly: 19.12.2011

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


35. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


36. Veletrhy, prezentace a workshopy Karlovarského kraje pro rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1094/10/11

- souhlasí s předloženým návrhem prezentací kraje s vlastní expozicí na veletrzích GO+REGIONTOUR Brno 2012 a HOLIDAY WORLD Praha 2012
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


37. Udělení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1095/10/11

- schvaluje výjimku z ustanovení Předpisu rady kraje č. 01/2009, pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem, z čl. II odst. 2. Výjimka se týká způsobu zadání zakázky.

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


38. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– revokace usnesení RK 525/05/11 ze dne 16.5.2011 „Záměna přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1096/10/11

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

- ruší dále uvedené usnesení č. RK 525/05/11 ze dne 16.5.2011 ve znění:

- souhlasí se záměnou přístrojového vybavení pořizovaného v rámci akce „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Karlových Varech – pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu, provádění stavby“ dle návrhu

- ukládá generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s., JUDr. Zdeňkovi Horákovi, MBA, aby, v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na základě usnesení č. RK 605/06/09 ze dne 10.6.2009, v souvislosti s přípravou a realizací stavby Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu, realizoval záměnu přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu dle návrhu, a to v souladu s příslušnou legislativou

- 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

Zodpovídá: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.







39. 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 
– změna údajů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1097/10/11

- ruší dále uvedené usnesení č. RK 526/05/11 ze dne 16.5.2011 ve znění usnesení RK 872/08/11 ze dne 8.8.2011:

	bere na vědomí informace o projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zařazení projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu“, na který bude žádána finanční podpora v rámci 25. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit, že žadatelem o dotaci pro projekt: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci 25. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, bude Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci 25. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., JUDr. Zdeňka Horáka, MBA, podpisem žádosti o finanční podporu na projekt: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financované v rámci 25. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit celkové předpokládané uznatelné výdaje projektu: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ ve výši  82.352.941,-- Kč včetně DPH 


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v minimální výši 15 % způsobilých výdajů, tj. 12.352.941,-- Kč včetně DPH


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ ve výši celkových nákladů 100 % tj. 82.352.941,-- Kč včetně DPH z prostředků kraje 
	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy O poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci Regionálního operačního programu ve výši 
2.500.000,-- Kč včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66, dle návrhu


- schvaluje nové usnesení v tomto znění:

- bere na vědomí informace o projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ s připomínkou uvedenou v zápise

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, schválit zařazení projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“, na který bude žádána finanční podpora v rámci 25. výzvy ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit, že žadatelem o dotaci pro projekt: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci 25. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, bude Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, schválit podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci 25. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, pověřit předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., MUDr. Luďka Nečesaného, MBA, podpisem žádosti o finanční podporu na projekt: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financované v rámci 25. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, schválit celkové předpokládané uznatelné výdaje projektu: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ ve výši 125.882.353,-- Kč včetně DPH 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, schválit závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v minimální výši 15 % způsobilých výdajů, 
tj. 18.882.353,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, schválit závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ ve výši celkových nákladů 100 % 
tj. 125.882.353,-- Kč včetně DPH z prostředků kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, schválit uzavření smlouvy O poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci Regionálního operačního programu ve výši 2.500.000,-- Kč včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66, 
dle návrhu

Zodpovídá: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


40. Změna ve složení konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1098/10/11

- odvolává Mgr. Martina Havla, prvního náměstka hejtmana Karlovarského kraje, z konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, a to na základě jeho odstoupení 

- jmenuje Mgr. Jaroslava Borku, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, členem 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: 21.11.2011

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


41. Jmenování členů školských rad zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1099/10/11

- jmenuje dnem následujícím po dni ukončení voleb do školských rad při jednotlivých základních, středních a vyšších odborných školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, třetinu jejich členů dle návrhu

Termín kontroly: 5.12.2011

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


42. Prominutí smluvních pokut Základní škole praktické a speciální Mariánské Lázně, Vítězství 29, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1100/10/11

- schvaluje prominutí smluvních pokut Základní škole praktické a speciální Mariánské Lázně, Vítězství 29, příspěvková organizace, v celkové výši 765,-- 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 uvedený subjekt o tomto usnesení rady kraje 

Termín kontroly: 21.11.2011

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


43. Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, které zajišťovaly konání maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1101/10/11

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, které zajišťovaly konání maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2011, ve výši dle návrhu

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

Termín kontroly: 21.11.2011

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


44. Poskytnutí finančních příspěvků na pořádání přehlídek trofejí zvěře v roce 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1102/10/11

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.643,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě o.s., Okresnímu mysliveckému spolku Cheb, na pořádání přehlídky trofejí zvěře

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě o.s., Okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary, na pořádání přehlídky trofejí zvěře

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě o.s., Okresnímu mysliveckému spolku Sokolov, na pořádání přehlídky trofejí zvěře

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Okresnímu mysliveckému spolku Cheb dle návrhu

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary dle návrhu

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Okresnímu mysliveckému spolku Sokolov dle návrhu

Termín kontroly: 19.12.2011

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


45. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Implementace a péče 
o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – nákup terénního osobního automobilu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1103/10/11

- schvaluje vyloučení uchazeče: Algon Plus – Auto, a.s., Čsl. Armády 19, Hostivice, z účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – nákup terénního osobního automobilu“ z důvodu nedodržení lhůty pro podání nabídek

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – nákup terénního osobního automobilu“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Manfred Schöner, Křižíkova 1624, 356 05 Sokolov, s nabídkovou cenou 418.580,-- Kč vč. DPH.

- schvaluje kupní smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Manfred Schöner, Křižíkova 1624, 356 05 Sokolov, s nabídkovou cenou 418.580,-- Kč vč. DPH v předloženém znění
  
- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Manfred Schöner, Křižíkova 1624, 356 05 Sokolov, s nabídkovou cenou 418.580,-- Kč vč. DPH

Termín kontroly: 23.1.2012

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


46. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Aktualizace dpp Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov 
– povodňové plány“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1104/10/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Aktualizace dpp Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov – povodňové plány“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, 162 00 
Praha 6, s nabídkovou cenou 1.380.000,-- Kč vč. DPH.

- schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6, s nabídkovou cenou 1.380.000,-- Kč vč. DPH v předloženém znění
  
- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6, s nabídkovou cenou 1.380.000,-- Kč vč. DPH

Termín kontroly: 23.1.2012

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



47. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Aktualizace dpp Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov 
– technická část“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1105/10/11

- schvaluje vyloučení uchazeče: SECURITY SUPPORT, a.s., Slévárenská 408/18, 709 00 Ostrava z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Aktualizace dpp Karlovarského kraje s podrobností 
do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov – technická část“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Aktualizace dpp Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov – technická část“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Colsys, s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, s nabídkovou cenou 1.533.668,-- Kč vč. DPH.

- schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Colsys, s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, s nabídkovou cenou 1.533.668,-- Kč vč. DPH v předloženém znění
  
- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Colsys, s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, s nabídkovou cenou 1.533.668,-- Kč vč. DPH

Termín kontroly: 23.1.2012

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


48. Schválení změny Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1106/10/11

- souhlasí se schválením změny Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu 
před povodněmi na územích ohrožených povodněmi 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi schválit

Termín kontroly: 23.1.2012

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


49. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 27. výzva, prioritní osa 1, oblast podpory 1.3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1107/10/11

- souhlasí s kladným ohodnocením žádostí v rámci 27. výzvy - prioritní osy 1 dle návrhu a doporučuje  poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 

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


50. Žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků na drobné vodohospodářské ekologické akce pro obec Valeč na akci „Vodovod Valeč - část kanalizace - dostavba I. etapy“ - prodloužení termínu předání závěrečného vyúčtování

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1108/10/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku z Pravidel 
pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí v článku IV. odstavec 4 - prodloužení termínu předání závěrečného vyúčtování do 31.12.2011 pro obec Valeč na akci „Vodovod Valeč – část kanalizace – dostavba I. etapy“

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. D 863/2011 dle návrhu

Termín kontroly: 23.1.2012

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


51. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na kofinancování vodohospodářské akce zařazené do financování z Ministerstva zemědělství ČR Karlovarským krajem uzavřené mezi krajem a obcí Valeč na akci „Valeč – kanalizace a ČOV – 2. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1109/10/11

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě evidenčního čísla D 817/2011 o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a obcí Valeč na akci „Valeč – kanalizace a ČOV – 2. etapa“

Termín kontroly: 23.1.2012

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


52a) Jmenování ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1110/10/11

- jmenuje Mgr. Radku Müllerovou do funkce ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, s účinností od 1.11.2011

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace Domov 
pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu, realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 21.11.2011
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


52b) Pověření k zastupování ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1111/10/11

- bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, Mgr. Radky Müllerové, dnem 31. října 2011

- pověřuje pí Věru Josefiovou zastupováním ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, s účinností od 1.11.2011 do doby řádného jmenování ředitele na základě výsledků výběrového řízení

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat pí Věře Josefiové ve výši dle návrhu

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu, realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 21.11.2011

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


52c) Udělení plné moci Ing. Věře Tomsové  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1112/10/11

- zmocňuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného k udělení plné moci k podepisování tzv. změnových listů Ing. Věře Tomsové, vedoucí odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to vzhledem k nedostatečné pružnosti příkazní smlouvy, uzavřené dne 15.6.2009 mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v souvislosti s přípravou a realizací stavby pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici a.s., s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


