Usnesení z 39. jednání RKK dne 21.11.2011
21.11.2011		Strana 3 (celkem 5)
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 39. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 21. listopadu 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:03 do 10:55 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva (od 8:21 hod.), PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Divišová, Ing. Pavlas, Ing. Správková
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, uvolněný člen zastupitelstva, Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Petra Janíčková
 


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.11.2011		  RK 1205/11/11
2.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 	  RK 1206/11/11
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2011
3. 	Rozpočtové změny									  RK 1207/11/11
4. 	Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2012 – 2014 	  RK 1208/11/11
- I. a II. varianta
5. 	Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 včetně finančního vztahu 		  RK 1209/11/11
ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu 
ČR – I. a II. varianta
6.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace 		  RK 1210/11/11
Sociální služby
7.	Navýšení mzdového limitu pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory 	  RK 1211/11/11
v Lázních Kynžvart
8.	Navýšení mzdového limitu pro příspěvkovou organizaci Muzeum Cheb		  RK 1212/11/11
9.	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2011	  RK 1213/11/11
10.	Změna účelu použití investičního příspěvku – Střední odborná škola pedagogická, 	  RK 1214/11/11
gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
11.	Dopravní terminál Cheb - Dodatek č. 1 mandátní smlouvy ev. číslo smlouvy 	  RK 1215/11/11
mandanta 133/2011 ze dne 21.3.2011 mezi Karlovarským krajem a společnosti 
SUDOP Praha a.s.
12.	Projekt „Karlovarská karta“ – schválení Dodatku č. 1 Smlouvy 			  RK 1216/11/11
č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
13. 	Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové 	  RK 1217/11/11
finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti s umístěním stavby 
„Božičany – kanalizace“ do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
14.	Žádost města Aš o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických 	  RK 1218/11/11
práv v souvislosti se stavbou „Revitalizace centra obce Doubrava“, v silničních 
pozemcích Karlovarského kraje
15. 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „II/217 Modernizace silnice Aš 	  RK 1219/11/11
– Hranice, km 3,900 – 5,265“
16.	Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 	  RK 1220/11/11
organizace, na rok 2011 – změna č. 2
17. 	„Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 	  RK 1221/11/11
obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“
18.	4. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 	  RK/1222/11/11
územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“
19.	Prodloužení termínu realizace a předložení podkladů k vyúčtování projektu 	  RK 1223/11/11
„Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa“
20.	Projekt „Cyklostezka Ohře II“ – schválení smlouvy o postoupení práv a povinností	  RK 1224/11/11
21.	Komise pro hodnocení v rámci veřejné soutěže pro Program rozvoje 		  RK 1225/11/11
konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery
22.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění realizátora aktivit 	  RK 1226/11/11
projektu Karlovarského kraje pro oblast komunitního plánování a metody BSC“
	- schválení formy zadávacího řízení
	- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
23.	„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 	  RK 1227/11/11
prevence v období let 2008 - 2012“ – Prodloužení smluv s poskytovateli 
sociálních služeb Karlovarského kraje
24.	Zpráva o průběžném plnění projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním 		  RK 1228/11/11
onemocněním na území Karlovarského kraje“
25.	Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním 	  RK 1229/11/11
onemocněním na území Karlovarského kraje“ - Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o poskytování služeb
26.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 8.12.2011		  RK 1230/11/11
27.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 		  RK 1231/11/11
do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Cheb 
do majetku Karlovarského kraje
28.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		  RK 1232/11/11
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského 
kraje
29.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 		  RK 1233/11/11
p.p.č. 1642/44, p.p.č. 1642/45 a p.p.č. 1642/46 v k. ú. Stanovice
30.	Smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Cyklostezka Ohře“ k uzavření 	  RK 1234/11/11
mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, s.p.
31.	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2941, 	  RK 1235/11/11
k. ú. Sokolov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
32.	Zahraniční veletrhy Karlovarského kraje v 1. čtvrtletí 2012				  RK 1236/11/11
33.	Schválení přijetí finančního příspěvku města Františkovy Lázně a města 		  RK 1237/11/11
Karlovy Vary na inzerci v časopise „World Heritage“ v roce 2011 v rámci 
podpory nominace k zápisu měst západočeského lázeňského trojúhelníku 
na seznam světového dědictví UNESCO
34.	Schválení přijetí finančního příspěvku města Karlovy Vary na úhradu 		  RK 1238/11/11
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“
35.	Založení Destinační agentury Karlovarského kraje, o.p.s. (DAKKr, o.p.s.)		  staženo
36.	Odměny kronikářům v soutěži „Kronika roku“					  RK 1239/11/11
37. 	Oprava střechy kopule Císařských lázní schválení dodatku č. 2 ke smlouvě		  RK 1240/11/11
38.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Pedagogické 	  RK 1241/11/11
fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
39.	Projekt „Inovace výuky keramických oborů na SPŠ keramické a sklářské 		  RK 1242/11/11
Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary
40.	Poskytnutí osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Základní škola 	  RK 1243/11/11
praktická Žlutice
41.	Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2011“	  RK 1244/11/11
42a)	Darovací smlouva mezi městem Cheb a Karlovarským krajem o přijetí 		  RK 1245/11/11
účelového finančního daru ve výši 5 mil. Kč  
42b)	Souhlas s odstraněním staveb v majetku Karlovarského kraje			  RK 1246/11/11
42c)	Smlouva o právu provést stavbu „Pergola na p.p.č. 2188/3, k. ú. Cheb 		  RK 1247/11/11
pro Dětský domov Cheb“
42d)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Realizace	  RK 1248/11/11
 stavby Dopravní terminál Cheb“
42e)	Smlouva na nákup 13 kusů publikace Sport na Karlovarsku  			  RK 1249/11/11
42f)	Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš			  RK 1250/11/11













               
   Mgr. Martin Havel, v z.	  	                                Ing. Petr Navrátil v. r.
                        hejtmana			  	      	                 ověřovatel
   Karlovarského kraje 











A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 35 	Založení Destinační agentury Karlovarského kraje, o.p.s. (DAKKr, o.p.s.)
	
Rozšíření programu o:

bod č. 42 a)	Darovací smlouva mezi městem Cheb a Karlovarským krajem o přijetí účelového finančního daru ve výši 5 mil. Kč 

bod č. 42 b)	Souhlas s odstraněním staveb v majetku Karlovarského kraje

bod č. 42 c)	Smlouva o právu provést stavbu „Pergola na p.p.č. 2188/3, k. ú. Cheb pro Dětský domov Cheb“

bod č. 42 d)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“

bod č. 42 e)	Smlouva na nákup 13 kusů publikace Sport na Karlovarsku  

bod č. 42 f)	Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.11.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1205/11/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.11.2011

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1206/11/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotky SDH vybraných měst a obcí Karlovarského kraje dle přiloženého rozpisu
Termín kontroly: 23.1.2012 
Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1207/11/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 441/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru dopravy a silničního hospodářství do Odboru projektového řízení a informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 14.000.000,-- Kč. Rozpočtové prostředky jsou určené k dofinancování výdajů projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje realizovaného a financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Rozpočtovou změnu č. 442/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 14.430.936,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2
- Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 443/2011
- 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 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 ve výši ± 5.600,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 444/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.780.200,-- Kč, a to zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 ve výši 
1.000.000,-- Kč a zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje ve výši 780.200,-- Kč do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
- přesun finančních prostředků ve výši ± 219.800,-- Kč z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje. Rozpočtové prostředky ve výši 2.000.000,-- Kč jsou určené k navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje na úhradu osobních nákladů lékařů.

Rozpočtovou změnu č. 445/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.476.350,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji pro společnost Rybářství Mariánské Lázně s.r.o., U Mlékárny 717/8, 353 01 Mariánské Lázně

Rozpočtovou změnu č. 446/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 do kapitoly příspěvky cizím subjektům rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 50.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny organizaci bit cz training, s.r.o., na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací udržitelnosti projektu „Správná volba oboru - začátek dobré kariéry“.

Rozpočtovou změnu č. 447/2011
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 103.000,-- 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 Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, na dotisk sešitů „Ajaxův zápisník II“ v rámci projektu „AJAX“.

Rozpočtovou změnu č. 448/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 100.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní škole, mateřské škole a praktické škole Karlovy Vary na nákup diagnostického materiálu.

Rozpočtovou změnu č. 449/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 210.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství jako neinvestiční příspěvky na přímou podporu k projektům „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech, Sokolově 
a Chebu“ v rámci realizace projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků“ (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 450/2011
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 101.633,-- Kč 
na úhradu nákladů řízení před soudem I. stupně a nákladů odvolacího řízení o náhradě škody

Rozpočtovou změnu č. 451/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 37.000,-- Kč. Jedná se o spolupráci odboru sociálních věcí na zajištění dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2012 v oblasti poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Předmětem spolupráce je hodnocení požadavků poskytovatelů sociálních služeb na dotaci pro rok 2012, zpracování souhrnné žádosti za Karlovarský kraj a administrativní úkony s tímto spojené. Finanční prostředky budou vypláceny na základě uzavřených dohod o provedení práce s hodnotiteli akce.

Rozpočtovou změnu č. 452/2011
- 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. 453/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 243.600,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností T.G, a.s.

Rozpočtovou změnu č. 454/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.951.534,51 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje, realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 455/2011
- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 50.876,-- Kč. Jedná se o přerozdělení prostředků z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování rozvojového programu „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004“ - č.j. 29 127/2010-26 a č.j. 10 061/2011-26. Finanční prostředky jsou určeny 
pro školy zřizované obcemi v Karlovarském kraji (seznam uveden v příloze důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 456/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 2.209.354,-- Kč. Jedná se o 2. úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů 2011 k 7.11.2011 s ohledem na změnu výkonů v novém školním roce 2011/2012, a to snížení rozpočtu finančních prostředků o částku 3.964.268,-- Kč školám a školským zařízením zřizovaným Karlovarským krajem a navýšení rozpočtu finančních prostředků o částku 6.173.622,-- Kč školám a školským zařízením zřizovaným obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy 
a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 457/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.151.374,20 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 Kolová 
v částce 272.380,20 Kč a Základní školu Sokolov, Boženy Němcové 1784, v částce 878.994,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 458/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 70.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu „Integrace 2011“ v rámci dotačního programu „Podpora integrace cizinců 
na území České republiky v roce 2011“ pro Základní školu s rozšířeným vyučováním jazyků Karlovy Vary, Libušina 31, zřizovanou městem Karlovy Vary.

Termín kontroly: 19.12.2011

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


4. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2012 – 2014 - I. a II. varianta

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1208/11/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2012 – 2014 – II. varianta 
s tím, že pro rok 2012 bude navýšen objem očekávaných daňových příjmů o částku 
7 196 tis. Kč (tabulka č. 1, ř. 1, 11, sloupec „Rozpočet 2012“, tabulka č. 1A, ř. 1, 18, 26, sloupec „Rozpočet 2012“), a zároveň navýšen objem plánovaných výdajů 
o stejnou částku v oblasti běžných výdajů dopravy a silničního hospodářství (zajištění dopravní obslužnosti na rok 2012 v původních rámcích) (tabulka č. 1, ř. 16, 43, 49, 50, sloupec „Rozpočet 2012“, tabulka č. 2, ř. 5, 28, 30, 39, 42, sloupec „Rozpočet 2012“)

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR – I. a II. varianta

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1209/11/11

- bere na vědomí 

a)	Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR – II. variantu a tím, že bude navýšen objem očekávaných daňových příjmů o částku 7 196 tis Kč (tabulka č. 1, ř. 1, 12, sloupec „Rozpočet 2012 II. varianta“, tabulka č. 1A, ř. 1, 14, 16, 18, 24, sloupec „Rozpočet 2012 II. varianta“), 
a zároveň navýšen objem plánovaných výdajů o stejnou částku v oblasti běžných výdajů dopravy a silničního hospodářství (zajištění dopravní obslužnosti na rok 2012 
v původních rámcích) (tabulka č. 1, ř. 17, 41, 47, 48, sloupec „Rozpočet 2012 
II. varianta“, tabulka č. 2, ř. 5, 27, 29, 38, 41, 42, sloupec „Rozpočet 2012 II. varianta“)
b)	Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení usnesení v následujícím znění:

- Zastupitelstvo Karlovarského kraje schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů:

I.	Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu:

	úhrn příjmů Karlovarského kraje	4 937 951 tis. Kč 

financování   	        702 000 tis. Kč
úhrn výdajů Karlovarského kraje 	5 444 451 tis. Kč 
splátka jistiny úvěru	195 500 tis. Kč
	výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje:

Odbor
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Příspěvkové organizace
Výdaje celkem



Provozní příspěvek    
Investiční příspěvek

Zastupitelstvo 
36 258
950
 
 
37 208
Kancelář ředitele úřadu
143 887
 
 
 
143 887
Vnitřních záležitostí
24 616
750
 
 
25 366
Regionálního rozvoje
1 957
2 000
12 989
80
17 026
Dopravy a silnič. hospodářství
339 914
 
334 300
77 000
751 214
Život. prostředí a zemědělství
4 923
2 100
 
 
7 023
Kultury, pam. péče, láz. a cestovního ruchu
5 872
 
77 700
8 000
91 572
Sociálních věcí 
5 872
 
21 965
11 000
39 313
Zdravotnictví
18 755
 
144 576
4 300
167 631
Školství, mládeže a tělových.
2 113 202
150
193 135
25 498
2 331 985
Investic a grant. schémat
1 957
62 200
 
 
64 157
Bezpečnosti a krizového řízení
1 957
 
 
 
1 957
Projektového řízení a informatiky
16 403
1 670
 
 
18 073
Správa majetku
4 297
 
 
 
4 297
Ekonomický
63 369
5 000
 
 
68 369
Správ. agend. a KŽÚ
490
 
 
 
490
Legislativní a právní
685
 
 
 
685
Investiční akce - KKN a.s. - Pavilon akut. medicíny a centr. vstupu 
 
262 000
 
 
262 000
Investiční akce - ÚZZS
 
20 000
 
 
20 000
Příspěvky cizím subjektům dle jednotlivých odborů
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo
1 860
 
 
 
1 860
v tom příspěvek
 
 
 
 
 
Asociace krajů
900
 
 
 
900
Regionálního rozvoje
31 982
22 327
 
 
54 309
v tom příspěvek
 
 
 
 
 
Reg. rada regionu soudržnosti SZ
5 965
22 327
 
 
28 292
Dopravy a silnič. hospodář.
363
 
 
 
363
Život. prostředí a zemědělství
18 902

 
 
18 902
Kultury, pam. péče, láz. a CR
20 382
 
 
 
20 382
Sociál. věcí 
5 158
 
 
 
5 158
Zdravotnictví
294
 
 
 
294
Školství, mládeže a tělových.
11 545
 
 
 
11 545
Bezpečnosti a krizového řízení
1 556
 
 
 
1 556
Projekty EU (PRK) dle jednotlivých odborů

 
 
 
 
Kancelář ředitele úřadu
6 292
 
 
 
6 292
Regionálního rozvoje
29 315
37 498
 
 
66 813
Dopravy a silnič. hospodář
 
227 106
 
 
227 106
Život. prostředí a zemědělství
 
90 926
 
 
90 926
Kultury, pam. péče, láz. a CR
14 878
302 317
 
 
317 195
Sociálních věcí 
30 186
 
 
 
30 186
Zdravotnictví
 
308 382
 
 
308 382
Školství, mládeže a tělovýchovy
5 856
146 654

 
152 510
Projektového řízení a informatiky 
 
78 419
 
 
78 419
  	   údaje v tis. Kč
II. Přesuny 
	mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných 
či kapitálových výdajů jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) 
a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v návrhu, který je obsažen v důvodové zprávě
	v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň mezi běžnými či kapitálovými výdaji téže kapitoly jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v návrhu, který je obsažen v důvodové zprávě
	v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji (kromě přesunů v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje

mezi kapitolami (odbory) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje

III.	Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto: 
	
	k rozpočtům obcí v celkové výši 	   288 454 tis. Kč 

		 
- zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových změn takto:

I.	Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše 	finančních prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím 	ministerstev, jiných správních úřadů, státních fondů ČR Karlovarskému kraji 
	a zabezpečit jejich maximální využití s maximální hospodárností, a to při dodržení titulu 	účelovosti.

II.	Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje včetně fondu budoucnosti 	(EU), fondu vodohospodářských havárií, fondu na podporu nestátních neziskových 	organizací, krizového účtu, fondu řízení likvidity Karlovarského kraje a fondů zřízených 	za účelem zajištění financování projektů z fondů EU, a to za předpokladu:

- že nedojde ke změně salda příjmů a výdajů rozpočtu Karlovarského kraje, s výjimkou zapojování finančních prostředků z úvěru (financování), v souladu s legislativními normami a vnitřními předpisy Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány (statuty, směrnice, zásady), s výjimkou změn souvisejících s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

III. Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací, 
a to z rozpočtové rezervy s výjimkou rozpočtových změn týkajících se použití fondu rezerv a rozvoje, jehož použití je vyhrazeno Zastupitelstvu Karlovarského kraje. 

- ukládá

a)	Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace a obce ve správním obvodu kraje
b)	Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést podrobný rozpis celkových výdajů jednotlivých kapitol (odborů) dle jednotlivých položek rozpočtové skladby
c)	Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních (v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání
d)	Hejtmanovi Karlovarského kraje sdělit schválené finanční vztahy státního rozpočtu ČR obcím Karlovarského kraje (dotace ze státního rozpočtu ČR) nejpozději do 7 dnů ode dne doručení ověřeného usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje. 
Termín kontroly: 23.1.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Sociální služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1210/11/11

- schvaluje změnu účelu použití investičních prostředků ve výši 250.000,-- Kč příspěvkové organizace Sociální služby ze schválené investiční akce „Vybudování bezdrátového komunikačního systému“ 
na investiční akci „Vybudování technického opatření k zajištění střežení areálu“ v celkové výši 
do 250.000,-- Kč

Zodpovídá: Mgr. Jiří Hrubý, ředitel příspěvkové organizace

7. Navýšení mzdového limitu pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1211/11/11

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 630.000,-- Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory 
v Lázních Kynžvart

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Navýšení mzdového limitu pro příspěvkovou organizaci Muzeum Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1212/11/11

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 200.000,-- Kč příspěvkové organizaci Muzeum Cheb

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

9. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1213/11/11

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 77 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 30.9.2011 takto: 

	2 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem, 1 se ztrátou
	2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem
	11 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem, 3 se ztrátou
	6 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem, 1 se ztrátou
	2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
	46 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 3 se ztrátou


- ukládá ředitelům/ředitelkám níže uvedených příspěvkových organizací, jejichž výsledky hospodaření neodpovídají plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledky hospodaření nebyly 
k 31.12.2011 záporné:

Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
Domov pro seniory v Chebu
	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské
	Domov pro seniory v Perninku
Galerie výtvarného umění v Chebu

Gymnázium Ostrov
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
	Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Změna účelu použití investičního příspěvku – Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1214/11/11

- souhlasí se změnou účelu použití nevyčerpaného investičního příspěvku ve výši 119.896,-- Kč z investiční akce „Projektová dokumentace – sportovní areál“ na akci „Rekonstrukce toalet v 1. patře“

Zodpovídá: Mgr. Bohuslav Peroutka, ředitel příspěvkové organizace


11. Dopravní terminál Cheb - Dodatek č. 1 mandátní smlouvy ev. číslo  smlouvy mandanta 133/2011 ze dne 21.3.2011 mezi Karlovarským krajem a společnosti SUDOP Praha a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1215/11/11

- schvaluje Dodatek č. 1 mandátní smlouvy ev. číslo smlouvy mandanta 133/2011 ze dne 21.3.2011 mezi Karlovarským krajem a společnosti SUDOP Praha a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 mandátní smlouvy ev. číslo smlouvy mandanta 133/2011 ze dne 21.3.2011 mezi Karlovarským krajem a společnosti SUDOP Praha a.s., dle návrhu
Termín kontroly: 23.1.2012

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


12. Projekt „Karlovarská karta“ – schválení Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1216/11/11

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Karlovarská karta“ dle návrhu
- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Karlovarská karta“

Termín kontroly: 23.1.2012

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


13. Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti s umístěním stavby „Božičany – kanalizace“ 
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1217/11/11

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti 
se stavbou „Božičany - kanalizace“ na polovinu z původně stanovené částky
Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


14. Žádost města Aš o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv 
v souvislosti se stavbou „Revitalizace centra obce Doubrava“, v silničních pozemcích Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1218/11/11

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Revitalizace centra obce Doubrava“ z původně stanovené částky 162.500,-- Kč + DPH 
na částku 82.650,-- Kč + DPH

Termín kontroly: 6.2.2012

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


15. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „II/217 Modernizace silnice Aš – Hranice, 
km 3,900 – 5,265“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1219/11/11

- schvaluje zadání veřejné zakázky „II/217 Modernizace silnice Aš – Hranice, km 3,900 – 5,265“ formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedené veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100 %
- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
	člen: Ing. Tomáš Brtek		1. náhradník: Josef Vaněk

člen: Ing. Petr Šťovíček		2. náhradník: Irena Kroftová
člen: Helena Budeanuová		3. náhradník: Jarmila Hřibová

- jmenuje složení hodnotící komise:
	člen: Ing. Petr Navrátil		1. náhradník: Mgr. Tomáš Hybner

člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný	2. náhradník: Ing. Josef Malý
	člen: Ing. Jan Zborník   		3. náhradník: Ing. Radomil Gold

člen: Josef Murčo			4. náhradník: Ing. Václav Živný
	člen: Ing. Tomáš Brtek		5. náhradník: Josef Vaněk
člen: Ing. Petr Šťovíček		6. náhradník: Irena Kroftová 

Termín kontroly: 23.4.2012

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


16. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, 
na rok 2011 – změna č. 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1220/11/11

- bere na vědomí předloženou změnu č. 2, provozního plánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2011, přičemž se celkové předpokládané zdroje snižují z částky 711 889 tis. Kč na částku 694 308 tis. Kč, tj. o částku 17 581 tis. Kč a to:
- zvýšení investičního příspěvku Karlovarského kraje + 2 419 tis. Kč
- snížení čerpání investičního úvěru – 20 000 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2011 z částky 447 408 tis. Kč na částku 454 858 tis. Kč, tj. o částku 
7 450 tis. Kč 

- schvaluje změny v použití neinvestičních finančních prostředků Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2011, přičemž se zvyšuje čerpání na opravy silnic 
II. a III. třídy z částky 294 200 tis. Kč na částku 307 550 tis. Kč, tj. o částku 13 350 tis. Kč, snižuje se čerpání na ostatní náklady mimo silniční síť z částky 20 300 tis. Kč na 15 300 tis. Kč, tj. o 5 000 tis. Kč 
a snižuje se čerpání nákladů aktivace majetku z částky 1 000 tis. Kč na 100 tis. Kč tj. o 900 tis. Kč

- bere na vědomí snížení zdrojů v investičním fondu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2011 z částky 466 521 tis. Kč na částku 448 940 tis. Kč, 
tj. o částku 17 581 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu:
- snížení čerpání zdrojů na strojní investice na částku 1 501 tis. Kč
- snížení čerpání zdrojů na stavební investice na částku 203 tis. Kč
- zrušení čerpání zdrojů na ostatní investice 
- zvýšení čerpání zdrojů na údržbu silniční sítě na částku 102 758 tis. Kč
- snížení čerpání zdrojů na investice do silniční sítě na částku 41 500 tis. Kč

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, zapracovat změny do Provozního plánu na rok 2011
Termín kontroly: 23.1.2012

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


17. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1221/11/11

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012 dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“ dle návrhu

Termín kontroly: 19.3.2012

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


18. 4. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1222/11/11

- schvaluje 4. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“ dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 4. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených 
do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011“ dle návrhu
Termín kontroly: 23.1.2012

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


19. Prodloužení termínu realizace a předložení podkladů k vyúčtování projektu „Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1223/11/11

- souhlasí s prodloužením termínu realizace projektu a předložením závěrečného vyúčtování projektu Cyklostezka Cheb – Waldsassen III. etapa do 30.6.2012 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodloužení termínu realizace projektu 
a předložení závěrečného vyúčtování projektu Cyklostezka Cheb – Waldsassen III. etapa do 30.6.2012 
Termín kontroly: 2.1.2012 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

	
20. Projekt „Cyklostezka Ohře II“ – schválení smlouvy o postoupení práv a povinností

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1224/11/11

- schvaluje návrh Smlouvy o postoupení práv a povinností mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o postoupení práv a povinností mezi Karlovarským krajem 
a městem Sokolov
Termín kontroly: 20.2.2012
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.


21. Komise pro hodnocení v rámci veřejné soutěže pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1225/11/11

- jmenuje složení komise pro přijímání návrhů projektů:
- člen: Ing. Jana Bělohoubková	- náhradník: Mgr. Jelena Kriegelsteinová
- člen: Ing. Jana Michková 		- náhradník: Ing. Zdeněk Nádvorník
- člen: Mgr. Kateřina Zíková	- náhradník: Ing. Iveta Šedá

- jmenuje složení odborného poradního orgánu (komise pro hodnocení návrhů projektů):
- předseda: Mgr. Tomáš Hybner	
- místopředseda: Ing. Petr Navrátil			
- člen: Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.	
- člen: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
- člen: Ing. Dana Roubínková, Ph.D.
- člen: Ing. Barbora Krejčová	
- člen: Mgr. Stanislav Kříž	
- člen: Ing. Josef Ciglanský
- člen: Ing. Svatopluk Zídek
- člen: Vladimír Vrzáček
- člen: Ing. Arch. Jaromír Musil					 
- člen: Ing. Jana Michková	
- člen: PaedDr. Vratislav Emler
- člen: Miloslav Čermák 
- tajemnice: Mgr. Kateřina Zíková

- schvaluje statut a jednací řád odborného poradního orgánu

Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá:	Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury pro rozvoj podnikání, příspěvkové organizace


22. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění realizátora aktivit projektu Karlovarského kraje pro oblast komunitního plánování a metody BSC“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1226/11/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zajištění realizátora aktivit projektu Karlovarského kraje pro oblast komunitního plánování a metody BSC“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění realizátora aktivit projektu Karlovarského kraje pro oblast komunitního plánování a metody BSC“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen: Olga Dacková		  		náhradník: Nikol Wýstrachová
člen: Věra Moderová			náhradník: Kateřina Mairingerová
člen: Ing. Irena Šteflová 			náhradník: Jiří Kvak
člen: Ing. Monika Sádlíková             	náhradník: Mgr. Kristina Kašáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení:
člen: Miloslav Čermák			náhradník: Ing. Zdeněk Berka
člen: Ing. Jaroslav Bradáč			náhradník: Milan Matějka
člen: Mgr. Ellen Volavková			náhradník: Ing. Radomil Gold	
člen: Mgr. Jaroslav Borka          		náhradník: Ing. Petr Navrátil
člen: Josef Murčo 				náhradník: Milan Matějka
člen: Miluše Jednorožcová  		náhradník: Ilona Hanzlíčková
člen: Irena Černá				náhradník: Šárka Bodorová
člen: Jaroslava Šobrová			náhradník: PaedDr. Viera Sikorová
člen: Ing. Irena Šteflová                  		náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 21.5.2012

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


23. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence 
v období let 2008 - 2012“ – Prodloužení smluv s poskytovateli sociálních služeb Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1227/11/11

- schvaluje důvody pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 34 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro prodloužení poskytování sociálních služeb, maximálně do 5/2012 dle bodů I, II, III důvodové zprávy 
Termín kontroly: 6.2.2012

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


24. Zpráva o průběžném plnění projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1228/11/11

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ ke dni 30.9.2011 

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


25. Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje“ - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1229/11/11

- schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 005/2010 pro individuální projekt „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ dle přílohy

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvy

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


26. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 8.12.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1230/11/11

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 8.12.2011:

Návrh  programu:

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

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 8.12.2011
	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 19.8.2011 do 21.10.2011
	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
Zpráva výboru pro regionální rozvoj
Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (bude předloženo dodatečně)
Zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci (bude předloženo dodatečně)
Zpráva finančního výboru (bude předloženo dodatečně)
Zpráva výboru pro národnostní menšiny 
Zpráva kontrolního výboru
	Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2011 (bude předloženo dodatečně)
	Návrh na uzavření Dohody o navázání přátelských vztahů mezi městem Irkutsk (Ruská federace) 
a Karlovarským krajem
	Rozpočtové změny

Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2011
	Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2012 – 2014 – I. a II. varianta
	Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR – I. a II. varianta
	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2011
	Informace o dotacích ve školství od 1.1.2011 do 30.10.2011
	Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru na „Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU 
a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje “

Žádost provozovatelů loterií a jiných podobných her o součinnost, tj. podat návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně č. 1/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu k Ústavnímu soudu pro její nezákonnost
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy
	Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
Projekt „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
	Plán dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje na období let 2012 – 2018
Memorandum ve věci přeshraniční železniční osobní dopravy na tratích Klingenthal – Kraslice
- Sokolov a Bad Brambach – Vojtanov - Cheb
Program obnovy venkova 2012 – návrh pravidel
Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích
Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2012
Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
Prodloužení termínu realizace a předložení podkladů k vyúčtování projektu „Cyklostezka Cheb 
– Waldsassen III. etapa“
Návrh na udělení dotací pro rok 2011 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – III. kolo 
	Návrh na udělení dotací pro rok 2011 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, pro obec Stanovice – SEA
	Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012
37.	Investiční individuální projekt KK pro čerpání investičních prostředků z IOP „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část I“ – schválení finančního krytí projektu 
a žádosti o poskytnutí dotace	
38.	Záměr pořízení projektové dokumentace pro výstavbu objektů pro skupinové a individuální domácnosti v rámci realizace investiční části projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace“
39.	Příspěvek na rok 2012 pro Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje
40.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2012
41.	Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012
42.	Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 
2009 – 2013
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 104/1 v k. ú. Královské Poříčí
Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1062/3 a p.p.č. 1062/4 v k. ú. Horní Slavkov

Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1389/12 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 931/25 v k. ú. Křižovatka
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.č. 4112/8 v k. ú. Sokolov
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 438/1 v k. ú. Brtná 
u Dolního Žandova
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Různé

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


27. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1231/11/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 241/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 151-147/2011 z původního pozemku p.p.č. 241/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 241/6 o výměře 1613 m2 v k. ú. Jindřichov u Tršnic a obci Cheb formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem (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 města Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 241/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 151-147/2011 z původního pozemku p.p.č. 241/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 241/6 o výměře 1613 m2 v k. ú. Jindřichov u Tršnic a obci Cheb formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem (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 města Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 817/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1035-145/2011 z původního pozemku p.p.č. 817/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 817/12 o výměře 61 m2  
a částí pozemků p.p.č. 857/3 díl „b“ o výměře 56 m2, p.p.č. 1053/1 díl „a“ o výměře 3364 m2 
a p.p.č. 1413 díl „c“ o výměře 37 m2, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původních pozemků p.p.č. 857/3, p.p.č. 1053/1 a p.p.č. 1413 a sloučeny do nově vzniklého pozemku označeného novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1053/13, vše v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb a části pozemku p.p.č. 1529/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 438-348/2011 z původního pozemku p.p.č. 1529/6 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1529/8 o výměře 
4051 m2 v k. ú. Starý Hrozňatov a obci Cheb formou darovací smlouvy, mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem (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 Cheb do majetku Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 5.3.2012

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


28. 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 1232/11/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 671 v k. ú. Staré Sedlo u Teplé, silnice č. III/2105 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 99-6452/2010 
ze dne 9.8.2010 (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 5.10.2006 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1412 v k. ú. Okrouhlá u Chebu, silnice č. III/21410 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 236-1551/2011 
ze dne 31.3.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel NN, VN, TS), 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 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 126/2, p.p.č. 1713/3, p.p.č. 1717/2 
a p.p.č. 1717/14 v k. ú. Skalná, silnice č. II/213 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
dle geometrického plánu č. 1150-112/2011 ze dne 9.6.2011 (umístění inženýrských sítí – vedení VN, kabel VN, 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 5.10.2006

- 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: 5.3.2012

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


29. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1642/44, 
p.p.č. 1642/45 a p.p.č. 1642/46 v k. ú. Stanovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1233/11/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 1642/44 o výměře 1977 m2, p.p.č. 1642/45 o výměře 1844 m2 a p.p.č. 1642/46 o výměře 1124 m2, vše v k. ú. a obci Stanovice, formou kupní smlouvy mezi panem Františkem Rytířem, trvale bytem Stanovice 130, PSČ 360 01 Stanovice (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 50,-- Kč/m2, tj. celkem 247.250,-- Kč 
+ 5.900,-- Kč za vyhotovení znaleckých posudků + 13.577,-- Kč za daň z převodu nemovitostí 
+ 500,-- Kč správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí + 74.175,-- Kč za zpětné nájemné, 
tj. celkem 341.402,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku pana Františka Rytíře 
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: 5.3.2012

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


30. Smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Cyklostezka Ohře“ k uzavření mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, s.p.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1234/11/11

- schvaluje uzavření čtyř „Smluv o zřízení věcného břemene“ ve prospěch p.p.č. 577/1, k. ú. Loket, obec Loket; p.p.č. 10/1, k. ú. Sokolov, obec Sokolov; p.p.č. 216, k. ú. Nebanice; p.p.č. 38/1, k. ú. Vrbová, obě obec Nebanice; p.p.č. 377/1, k. ú. Vokov u Třebeně, obec Třebeň, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s uvedenými nemovitostmi Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, a to za jednorázovou úhradu v celkové výši 121.200,-- Kč včetně DPH. Smlouvy budou uzavřeny mezi podnikem Povodí Ohře, státní podnik (na straně povinného) a Karlovarským krajem (na straně oprávněného).

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít čtyři „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ podle katastrálních území, jež spádově patří pod příslušné obce, a to mezi Povodím Ohře, státním podnikem 
na jedné straně a Karlovarským krajem na straně druhé

Termín kontroly: 20.2.2012 

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


31. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2941, k. ú. Sokolov, 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1235/11/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 2941, k. ú. Sokolov, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které je navrhováno umístěno kabelové vedení NN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,-- Kč, stanovenou výpočtem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, zastoupenou společností ELEKTROPLAN s.r.o., IČ 26394472 (jako stranou oprávněnou) 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Střední živnostenská škola Sokolov, Mgr. Haně Jandíkové, uzavřít smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2941, k. ú. Sokolov 

Termín kontroly: 23.1.2012

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


32. Zahraniční veletrhy Karlovarského kraje v 1. čtvrtletí 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1236/11/11

- souhlasí s předloženým návrhem Zahraničních veletrhů Karlovarského kraje v 1. čtvrtletí 2012

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


33. Schválení přijetí finančního příspěvku města Františkovy Lázně a města Karlovy Vary 
na inzerci v časopise „World Heritage“ v roce 2011 v rámci podpory nominace k zápisu měst západočeského lázeňského trojúhelníku na seznam světového dědictví UNESCO

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1237/11/11
- schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 23.500,-- Kč od města Františkovy Lázně na úhradu inzerce v časopise „World Heritage“ v rámci podpory nominace k zápisu měst západočeského lázeňského trojúhelníku na seznam světového dědictví UNESCO dle návrhu a uzavření smlouvy 
dle návrhu

- schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 23.500,-- Kč od města Karlovy Vary na úhradu inzerce 
v časopise „World Heritage“ v rámci podpory nominace k zápisu měst západočeského lázeňského trojúhelníku na seznam světového dědictví UNESCO dle návrhu a uzavření smlouvy dle návrhu

- zplnomocňuje Ing. Evu Valjentovou k podpisu těchto smluv

Termín kontroly: 2.1.2012
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


34. Schválení přijetí finančního příspěvku města Karlovy Vary 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 1238/11/11

- schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 48.000,-- Kč od města Karlovy Vary 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: 2.1.2012
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


35. Založení Destinační agentury Karlovarského kraje, o.p.s. (DAKKr, o.p.s.)

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


36. Odměny kronikářům v soutěži „Kronika roku“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1239/11/11

- bere na vědomí informace o vyhodnocení soutěže Karlovarského kraje „Kronika roku“ 

- souhlasí s poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje čtyřem nejúspěšnějším kronikářům za umístění v soutěži „Kronika roku“. Výše výhry a jména vítězů jsou uvedeny v návrhu.

- ukládá Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit potřebné kroky k vyplacení odměn
Termín kontroly: 23.1.2012 
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 


37. Oprava střechy kopule Císařských lázní schválení dodatku č. 2 ke smlouvě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1240/11/11

- schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. ev. 470/2011 na akci „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličných částí střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – 1. etapa Obnova střední kupole hlavního průčelí nad Zanderovým sálem“ uzavřené dne 25.8.2011
Termín kontroly: 19.12.2011
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


38. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1241/11/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Pedagogické fakultě Univerzity 
J. E. Purkyně v celkové výši 72.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů studia pro výchovné poradce základních a středních škol v Karlovarském kraji včetně uzavření smlouvy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


39. Projekt „Inovace výuky keramických oborů na SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1242/11/11

- bere na vědomí projektový záměr „Inovace výuky keramických oborů na SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary 
v rámci 5. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji, prioritní osa 
1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Bc. Markétu Šlechtovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, vedoucí projektu „Inovace výuky keramických oborů na SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Inovace výuky keramických oborů na SPŠ keramické 
a sklářské Karlovy Vary“ byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Inovace výuky keramických oborů na SPŠ keramické 
a sklářské Karlovy Vary“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Inovace výuky keramických oborů na SPŠ keramické 
a sklářské Karlovy Vary“ ve výši 2.600.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 23.1.2012 
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


40. Poskytnutí osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Základní škola praktická Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1243/11/11

- schvaluje poskytnutí osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Základní škola praktická Žlutice s účinností od 1. prosince 2011 dle návrhu

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

Termín kontroly: 19.12.2011

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


41. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2011“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1244/11/11

- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2011“ v předloženém znění

- schvaluje návrh vzorové darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2011“ ve znění dle návrhu
Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


42a) Darovací smlouva mezi městem Cheb a Karlovarským krajem o přijetí účelového finančního daru ve výši 5 mil. Kč

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1245/11/11

- schvaluje přijetí daru ve výši 5 mil. Kč od města Cheb na nákup CT přístroje, který bude umístěn 
v Karlovarské krajské nemocnici, konkrétně v nemocnici v Chebu 

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Cheb, jejímž předmětem je přijetí účelového finančního daru od města Chebu ve výši 5 mil. Kč na nákup CT přístroje, jenž bude umístěn v pavilonu B nemocnice v Chebu

Termín kontroly: 23.7.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


42b) Souhlas s odstraněním staveb v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1246/11/11

- souhlasí s odstraněním staveb v majetku Karlovarského kraje - stájí pro prasata č. 2 a č. 3 na pozemku st.p.č. 31/2, k. ú. Dolní Dvory, situovaných v areálu Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, se sídlem U Farmy 30/11, 350 02 Cheb, IČ 00076899

Termín kontroly: 5.3.2012

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace


42c) Smlouva o právu provést stavbu „Pergola na p.p.č. 2188/3, k. ú. Cheb pro Dětský domov Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1247/11/11

- schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Pergola na p.p.č. 2188/3, k. ú. Cheb pro Dětský domov Cheb“ mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem pozemku) a Filipem Neumannem (jako stavebníkem)

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít s Filipem Neumannem Smlouvu o právu provést stavbu „Pergola na p.p.č. 2188/3, k. ú. Cheb pro Dětský domov Cheb“

Termín kontroly: 2.1.2012 

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

42d) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1248/11/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na akci: „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče – sdružení Algon, a.s., IČ 28420403, Metrostav a.s., IČ 00014915, a bss Báňská stavební společnost s.r.o., IČ 25233866, s nabídkovou cenou 
87.708.333,-- Kč včetně rezervy a bez DPH. 

- schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
-sdružením Algon, a.s., IČ 28420403, Metrostav a.s., IČ 00014915, a bss Báňská stavební společnost s.r.o., IČ 25233866, s nabídkovou cenou 87.708.333,-- Kč včetně rezervy a bez DPH, dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
- sdružením Algon, a.s., IČ 28420403, Metrostav a.s., IČ 00014915 a bss Báňská stavební společnost s.r.o., IČ 25233866, s nabídkovou cenou 87.708.333,-- Kč včetně rezervy a bez DPH

Termín kontroly: 23.1.2012

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


42e) Smlouva na nákup 13 kusů publikace Sport na Karlovarsku  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1249/11/11

- schvaluje zakoupení 13 kusů publikace Sport na Karlovarsku za kupní cenu ve výši 200,-- Kč za 1 kus 

- souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na koupi 13 kusů publikace Sport na Karlovarsku mezi Karlovarským krajem a Lubošem Zahradníčkem
Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


42f) Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1250/11/11

- schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k. ú. Aš společnosti DEVELOPMENT WEST, a.s., IČ 27130347, K Cihelnám 699, 326 00 Plzeň, zastoupené Ing. Davidem Graubnerem, jednatelem, dle podmínek navržené smlouvy

- ukládá vedoucímu odboru správa majetku v souladu s tímto usnesením zajistit podpis výše uvedeného Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 

Termín kontroly: 23.1.2012

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



