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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

ze 42. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 5. prosince 2011 v salónku restaurace Hostinec na statku, 363 01 Jakubov 
v době od 08:45 do 11:45 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Šalátová, JUDr. Kraus, Ing. Hoffmannová
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 5.12.2011 		  RK 1253/12/11
	Rozpočtové změny								  RK 1254/12/11

Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov 	  RK 1255/12/11
pro seniory v Perninku
Změna účelu použití investičních prostředků a převod finančních prostředků 	  RK 1256/12/11
z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Domov 
pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu
Schválení navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Galerie 	  RK 1257/12/11
umění Karlovy Vary
Navýšení mzdového limitu pro příspěvkové organizace Krajská knihovna 	  RK 1258/12/11
Karlovy Vary a Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově
Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Střední odborné 	  RK 1259/12/11
učiliště Toužim
Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Střední 		  RK 1260/12/11
zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 1261/12/11
příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního 
ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Karlovy Vary
	Žádost města Františkovy Lázně o prominutí penále za porušení 			  RK 1262/12/11
rozpočtové kázně	
	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic 			  RK 1263/12/11
Karlovarského kraje, a.s.
Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy		  RK 1264/12/11
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „III/209 9 Zajištění skalních 	  RK 1265/12/11
masívů - Loket“
Tisková oprava usnesení č. RK 1140/11/11					  RK 1266/12/11
	Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní 	  RK 1267/12/11
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011 – 4. změna
„Vyplnění dotazníku - hlavní dopravní potřeby kraje, identifikace hlavních 	  RK 1268/12/11
deficitů v národní dopravní infrastruktuře a významných projektů výstavby 
nových úseků na národní úrovni z pohledu Karlovarského kraje“
	Mandátní smlouva o organizačním zajištění veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji 	  RK 1269/12/11
a inovacích pro poskytnutí inovačních voucherů
	Příspěvek na rok 2012 pro Asociaci nevládních neziskových aktivit 		  RK 1270/12/11
Karlovarského kraje
	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka 	  RK 1271/12/11
stravovacích kupónů“
Informace o veřejných zakázkách realizovaným Krajským úřadem Karlovarského	  RK 1272/12/11
kraje a organizacemi zřizovanými Karlovarským krajem od roku 2010 do 30.9.2011
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	  RK 1273/12/11
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek 	  RK 1274/12/11
p.p.č. 1897/2 v k. ú. Komárov u Štědré
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 	  RK 1275/12/11
do majetku města Bochov a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku města 
Bochov do majetku Karlovarského kraje
	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek 	  RK 1276/12/11
p.p.č. 3279/1 v k. ú. Žlutice
Souhlas s pokácením dřeviny rostoucí na p.p.č. 247/3 v k. ú. Plesná		  RK 1277/12/11
	Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/1 	  RK 1278/12/11
a 527/140, k. ú. Dvory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
	Darování movitého majetku Viktorovi Ondrušovi, Sokolov			  RK 1279/12/11
	Poskytnutí věcných darů výhercům soutěže „S památkami Karlovarského kraje“	  RK 1280/12/11
Dodatky ke smlouvám o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených	  RK 1281/12/11
z veřejného zdravotního pojištění
	Revokace usnesení č. RK 531/05/11 ze dne 16.5.2011 a schválení dodatku č. 10 	  RK 1282/12/11
k nájemní smlouvě uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou 
nemocnicí a.s.
	Projekt „Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace 		  RK 1283/12/11
technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje“ v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášeného 
Ministerstvem vnitra ČR, č. výzvy 11, prioritní osa 3 – zvýšení kvality a dostupnosti 
veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence 
a řešení rizik
- informace o rozhodnutí o poskytnutí dotace 
- schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky: 
Management a monitoring uvedeného projektu
	Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2009 	  RK 1284/12/11
„Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“
	Projekt „Adaptační kempy“ příspěvkové organizace Odborné učiliště 		  RK 1285/12/11
Horní Slavkov

Projekt „Příprava na Turnaj mladých fyziků“ příspěvkové organizace 		  RK 1286/12/11
Gymnázium Cheb
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 		  RK 1287/12/11
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn 
jejich ředitelům
Záměry počtu přijímaných uchazečů do středních škol zřizovaných 		  RK 1288/12/11
Karlovarským krajem pro školní rok 2012/2013
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Omezení výskytu invazních 	  RK 1289/12/11
rostlin v Karlovarském kraji - mapování“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
38a)	Schválení užití znaku Karlovarského kraje městu Teplá				  RK 1290/12/11
38b)	Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl, č. VP_2011_149317	  RK 1291/12/11
38c)	Informace o výzvě Ministerstva kultury ČR ze dne 14.11.2011 adresované 	  RK 1292/12/11
Karlovarskému kraji ve věci vyjádření se k podnětu Magistrátu města Karlovy Vary, 
Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti 
a Pražského fóra, o.s., Praha, k prohlášení nicotnosti rozhodnutí Ministerstva 
kultury ČR o sejmutí památkové ochrany z budovy přípravny rašeliny 
Císařských lázní
38d)	Informační zpravodaj pro občany Karlovarského kraje				  RK 1293/12/11
38e)	Návrh ke zřízení komise pro posouzení dopadů souvisejících s optimalizací 	  RK 1294/12/11
rozlohy Vojenského újezdu Hradiště	
38f)	Změna zástupce Karlovarského kraje v dozorčí radě společnosti 			  RK 1295/12/11
Nemos Sokolov s.r.o.
38g)	Dokončení akce: Pavilon akutní medicíny + záměr centralizace nemocnice 	  RK 1296/12/11
Karlovy Vary









        Mgr. Martin Havel, v z.			         PaedDr. Vratislav Emler v.r. 
                   hejtmana				 	 	          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. 38 a)	Schválení užití znaku Karlovarského kraje městu Teplá

bod č. 38 b) 	Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl, č. VP_2011_149317

bod č. 38 c)	Informace o výzvě Ministerstva kultury ČR ze dne 14.11.2011 adresované Karlovarskému kraji ve věci vyjádření se k podnětu Magistrátu města Karlovy Vary, Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti a Pražského fóra, o.s., Praha, k prohlášení nicotnosti rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o sejmutí památkové ochrany z budovy přípravny rašeliny Císařských lázní

bod č. 38 d)	Informační zpravodaj pro občany Karlovarského kraje

bod č. 38 e)	Návrh ke zřízení komise pro posouzení dopadů souvisejících s optimalizací rozlohy Vojenského újezdu Hradiště

bod č. 38 f)	Změna zástupce Karlovarského kraje v dozorčí radě společnosti Nemos Sokolov s.r.o.

bod č. 38 g)	Dokončení akce: Pavilon akutní medicíny + záměr centralizace nemocnice Karlovy Vary


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.12.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1253/12/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1254/12/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 459/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování dalších projektů GG OP VK 1.3 zapojením vratky ve výši 112.121,81 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Učit se učit, realizovaného Centrem celoživotního vzdělávání Karlovy Vary o.p.s. Pecka, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 460/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.814.238,83 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování individuálního projektu Karlovarského kraje Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 461/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 75.502,-- Kč k zajištění výdajů na mzdy a zákonné odvody při realizaci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.)

Rozpočtovou změnu č. 462/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 44.602,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 
za III. čtvrtletí roku 2011 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 463/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  227.000,-- Kč z důvodu zvýšení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Perninku a následně zvýšení provozního příspěvku této organizaci ve stejné výši

Rozpočtovou změnu č. 464/2011
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 144.000,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování mzdových výdajů na měsíc listopad 2011 projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových aktivit

Rozpočtovou změnu č. 465/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.875.000,-- Kč z titulu přijetí účelového příspěvku z Ministerstva kultury České republiky na obnovu národní kulturní památky – lázeňský dům Lázně I. (Císařské lázně), rejstř. č. ÚSKP17027/4-880 v rámci Programu záchrany architektonického dědictví

Rozpočtovou změnu č. 466/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši ± 431.122,-- Kč pro Galerii umění Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, na vybavení výstavních 
a depozitních prostor

Rozpočtovou změnu č. 467/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  600.000,-- Kč na základě zvýšení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary a následně navýšení provozního příspěvku ve stejné výši této organizaci, a to na nákup PC techniky

Rozpočtovou změnu č. 468/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši 
± 500.000,-- Kč pro Galerii umění Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, 
na provoz galerie Becherova vila

Rozpočtovou změnu č. 469/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.297.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dále přesun ve výši 
± 6.773.010,-- Kč z rezervy Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů 
na rok 2011“ pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi Karlovarského kraje (rozpis 
na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 470/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 61.767,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Karlovy Vary a Ostrov 
na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za období 
leden-červen 2011.

Rozpočtovou změnu č. 471/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 84.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické Karlovy Vary jako dotace do investičního fondu na nákup licího přístroje pro odlévání litých kovových konstrukcí, který je nepostradatelný pro praktické vyučování. Zdrojem finančních prostředků je vratka z investiční akce Dětského domova Aš z roku 2011.

Rozpočtovou změnu č. 472/2011
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 300.000,-- Kč z rozpočtu kapitoly příspěvky cizím subjektům odboru životního prostředí a zemědělství do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o dotaci do investičního fondu příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střednímu odbornému učilišti Toužim na výměnu oken budovy.

Rozpočtovou změnu č. 473/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 850.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvky na nákup počítačového vybavení pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství, a to pro Střední školu živnostenskou Sokolov ve výši 283.334,-- Kč, Střední odborné učiliště Toužim ve výši 283.333,-- Kč a Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary ve výši 283.333,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 474/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 84.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické Karlovy Vary jako neinvestiční příspěvek na úhradu části výdajů souvisejících s nákupem učebních pomůcek.

Rozpočtovou změnu č. 475/2011
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 72.000,-- 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 Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta na částečné pokrytí výdajů studia pro výchovné poradce základních a středních škol v Karlovarském kraji.

Rozpočtovou změnu č. 476/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 65.946,-- Kč, kterou Karlovarský kraj obdržel od Základní umělecké školy Žlutice jako část odvodu za porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky vrácené za rok 2008 ve výši 36.528,-- Kč budou ponechány na zvláštním účtu Karlovarského kraje k dalšímu využití ve školství a prostředky vrácené za rok 2009 ve výši 29.418,-- Kč budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Rozpočtovou změnu č. 477/2011
- navýšení příjmů a výdajů Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením příjmů ve výši 
5.019.943,87 Kč. Jedná se o finanční prostředky, které kraj obdržel od společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., dne 21.11.2011. Tyto prostředky byly v rozporu se Smlouvou o závazku veřejné služby 
ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, uzavřenou dne 26.5.2006, pod ev. č.: 113/2006 použity neoprávněně v rámci dopravní obslužnosti kraje. 

Rozpočtovou změnu č. 478/2011
- navýšení příjmů a výdajů do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením příjmu z prodeje plynovodu v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 570.190,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 479/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 2.180.515,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutého příspěvku na opravu velkého rozsahu (střechy, kanalizace), vybavení nadstandardních pokojů z neinvestičních na investiční z důvodu úhrady odborné pomoci profesní části elektroinstalací na akci „Nemocnice Karlovy Vary Pavilon akutní medicíny č. 4 – úprava klientských pokojů na chirurgickém a GPO oddělení. Výši a účel příspěvku schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje v rámci schvalování Závěrečného účtu kraje za rok 2010. 

Rozpočtovou změnu č. 481/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 8.826,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu Rozvoj kompetencí nadaných žáků, realizovaného Základní školou Jana Ámose Komenského Karlovy Vary, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozpočtovou změnu č. 482/2011
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 345.593,-- Kč z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky určené na financování realizace individuálního projektu Karlovarského kraje Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.4a.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Rozpočtovou změnu č. 483/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem o částku 2.205.716,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace. Z rozpočtových prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky jsme obdrželi podíl státního rozpočtu ve výši 327.617,40 Kč a z Ministerstva životního prostředí České republiky podíl EU ve výši 1.878.098,60 Kč. Finanční prostředky jsou určeny ke krytí výdajů projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji, realizovaného v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF).  

Rozpočtovou změnu č. 484/2011
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 150.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření

Rozpočtovou změnu č. 485/2011
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do příjmů Karlovarského kraje ve výši ± 470,67 Kč. Jedná se o rozdíl mezi připsanými úroky 
a odepsanými poplatky na zvláštním účtu projektu Vzdělávání v eGON centru Karlovarského kraje, realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.4a.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.

Rozpočtovou změnu č. 486/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 16.293.314,40 Kč. Jedná se o 3. úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů 2011 škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem v částce 
5.069.124,-- Kč, obcemi a dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji v částce 11.224.190,40 Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy). Zdrojem finančních prostředků je uvolnění konečné rezervy z dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Rozpočtovou změnu č. 487/2011 
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 34.069,-- Kč z titulu vrácení nevyčerpaných prostředků z neinvestiční účelové dotace poskytnuté na zajištění dotačního programu „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ (č. j.: 23341/2011-23) na rok 2011. Jedná se o vyúčtování finančních prostředků, které byly určeny příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy) a budou odvedeny Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 488/2011
- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 23.355,-- 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, a to Základní školu Ostrov, Masarykova 1289, ve výši 14.712,-- Kč a Základní uměleckou školu Ostrov, Masarykova 717, ve výši 8.643,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 489/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 14.410,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od Mateřské školy Třebeň ve výši 7.421,-- Kč, Základní školy Cheb, Kostelní nám., ve výši 6.147,-- Kč a Základní umělecké školy Aš ve výši 842,-- Kč, jako přeplatek na zákonném pojištění za roky 2009 a 2010. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 490/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 915.917,26 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. 491/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.860.417,92 Kč z titulu přijetí 8. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené 
na financování Individuálního projektu Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.), realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 5.400,-- Kč k zajištění výdajů na mzdy a zákonné odvody při realizaci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 
(OP LZZ III.)

Rozpočtovou změnu č. 492/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru projektového řízení a informatiky do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 624.000,-- Kč. Rozpočtové prostředky jsou určené ke krytí výdajů na mzdy + zákonné odvody za období 07 – 12/2011, souvisejících s realizací 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. 493/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 964.707,50 Kč (85 % podíl ze zdrojů EU) z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky určené 
na financování realizace individuálního projektu Karlovarského kraje Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji, financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.4a.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
- snížení financování Fondu budoucnosti ve výši 375.435,65 Kč. Finanční prostředky byly určeny k předfinancování 85 % podílu EU k pokrytí mzdových výdajů.
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 360.083,80 Kč k zajištění výdajů na mzdy a zákonné odvody 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 480/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 667.126,20 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 Základní školu Velká Hleďsebe, zřizovanou obcí Velká Hleďsebe.

Termín kontroly: 2.1.2012

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


3. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov pro seniory v Perninku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1255/12/11

- schvaluje změnu účelu použití části investičních prostředků ve výši 800.000,-- Kč ze schválené investiční akce „Úprava přízemí pavilonu A, B (vstupní prostory, zdravotní péče, bezbariérovost)“ 
na akci „Modernizace koupelen a hygienických vybavení 1. etapa pavilon A, 2. etapa pavilon B“

Zodpovídá: Mgr. Hana Marešová, ředitelka příspěvkové organizace


4. Změna účelu použití investičních prostředků a převod finančních prostředků z rezervního fondu 
do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1256/12/11

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpaných investičních prostředků ve výši 31.003,-- Kč 
ze schválené investiční akce „Nákup automobilu Tranzit“ na dofinancování oprav (výměna lina a oprava stropu kazetovým podhledem a zářivkami, výměna interiérových dveří) pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu 

- souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu ve výši 20.220,-- Kč

Zodpovídá: Mgr. Hana Marešová, ředitelka příspěvkové organizace


5. Schválení navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Galerie umění Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1257/12/11

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku v celkové výši 500.000,-- Kč příspěvkové organizaci Galerie umění Karlovy Vary na pokrytí provozních nákladů spojené s provozem Becherovy vily

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Navýšení mzdového limitu pro příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary 
a Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1258/12/11

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 199.700,-- Kč příspěvkové organizaci Krajská knihovna Karlovy Vary

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 90.000,-- Kč příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1259/12/11
- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu v celkové výši 300.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště Toužim na výměnu oken 

Zodpovídá: Ing. Richard Nykodym, ředitel příspěvkové organizace


8. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola 
a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1260/12/11

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu v celkové výši 84.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary na nákup licího přístroje

Zodpovídá: Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka příspěvkové organizace


9. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1261/12/11

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 197.472,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu 
a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Karlovy Vary, na úhradu nákladů za stavební dozor při realizaci schválené investiční akce

Zodpovídá: Ing. Hana Motyčková, ředitelka příspěvkové organizace


10. Žádost města Františkovy Lázně o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1262/12/11

- souhlasí s prominutím povinnosti zaplatit penále ve výši 12.368,-- Kč za prodlení s odvodem 
za porušení rozpočtové kázně městu Františkovy Lázně

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti zaplatit penále 
ve výši 12.368,-- Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně městu Františkovy Lázně

Termín kontroly: 19.3.2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1263/12/11

za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) 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 v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 ObchZ Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady  ÚSKK, a.s., Ing. Jiřího Behenského, datum narození 22.01.1946, bytem Habartov, Čs. lesů 555, 
PSČ 357 09, v předloženém znění 

- rozhoduje v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ o stanovení Kritérií a podmínek stanovení pohyblivých odměn v roce 2012 dle předložených návrhů, s připomínkou uvedenou v zápise, pro:
a) Ing. Jaroslava Fialu, CSc., bytem Karlovy Vary, Mlýnského nábřeží 507/5, PSČ 360 01
b) Ing. Tomáše Svobodu, bytem Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 356, PSČ 357 51
c) Michala Riško, bytem Karlovy Vary, Dělnická 11, PSČ 360 05
d) Václava Mlezivu, bytem Plesná, Šestidomí 276, PSČ 351 35

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených 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. Tomáš Svoboda, člen představenstva
                   	Václav Mleziva, člen představenstva   


12. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1264/12/11

- souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodní společností Lázně Teplice v Čechách a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 2.1.2012

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


13. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „III/209 9 Zajištění skalních masívů - Loket“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1265/12/11

- schvaluje zadání veřejné zakázky „III/209 9 Zajištění skalních masívů - Loket“ 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: Ing. Josef Malý		2. náhradník: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
	člen: Ing. Jan Zborník		3. náhradník: Ing. Radomil Gold
	člen: Ing. Václav Živný		4. náhradník: Josef Murčo
	člen: Ing. Tomáš Brtek		5. náhradník: Josef Vaněk

člen: Ing. Petr Šťovíček		6. náhradník: Irena Kroftová 
Termín kontroly: 7.5.2012

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


14. Tisková oprava usnesení č. RK 1140/11/11

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1266/12/11

- bere na vědomí tiskovou opravu v textu části usnesení č. RK 1140/11/11, kterou schválila za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) 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“), v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 ObchZ Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ÚSKK, a.s., Václava Mlezivu, datum narození 13.08.2011, bytem Plesná, Šestidomí 276, PSČ 351 35, v předloženém znění, a to tak, že letopočet 2011 se vypouští a místo něj se vkládá letopočet 1967

Ostatní text usnesení se nemění.

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


15. Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2011 – 4. změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1267/12/11

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravci: Autobusy Karlovy Vary, a.s., VV autobusy s.r.o. a LIGNETA autobusy s.r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě s dopravci: České dráhy, a.s. a VIAMONT Regio a.s., dle návrhu

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



16. „Vyplnění dotazníku - hlavní dopravní potřeby kraje, identifikace hlavních deficitů v národní dopravní infrastruktuře a významných projektů výstavby nových úseků na národní úrovni z pohledu Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1268/12/11

- schvaluje vyplněný dotazník - hlavní dopravní potřeby kraje, identifikace hlavních deficitů v národní dopravní infrastruktuře a významných projektů výstavby nových úseků na národní úrovni z pohledu Karlovarského kraje, dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápise

- pověřuje Mgr. Vladimíra Malého odesláním vyplněného dotazníku žadateli

Termín kontroly: 23.1.2012

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


17. Mandátní smlouva o organizačním zajištění veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 
pro poskytnutí inovačních voucherů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1269/12/11

- schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o., se sídlem: Jáchymovská 96/232, 360 04 Karlovy Vary, IČ 72053666, jejímž předmětem je organizační zajištění veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro poskytnutí inovačních voucherů, za odměnu ve výši 120.000,-- Kč, s dobou trvání do 31.12.2012, to vše dle návrhu

Termín kontroly: 2.1.2012

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


18. Příspěvek na rok 2012 pro Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1270/12/11

- souhlasí s poskytnutím příspěvku na rok 2012 pro Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje ve výši 300.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku na rok 2012 
pro Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje ve výši 300.000,-- Kč

Termín kontroly: 20.2.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí





19. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka stravovacích kupónů“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1271/12/11

- schvaluje výsledek poptávkového řízení na dodavatele zakázky „Dodávka stravovacích kupónů“. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Le Cheque Déjeuner s.r.o., s nabídkovou cenou 
20,11 Kč a 50,28 Kč včetně DPH za stravovací kupón.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže „Dodávka stravovacích kupónů“ s nabídkovou cenou 20,11 Kč a 50,28 Kč včetně DPH za stravovací kupón

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Le Cheque Déjeuner s.r.o. s nabídkovou cenou 20,11 Kč a 50,28 Kč včetně DPH za stravovací kupón

Termín kontroly: 23.1.2012

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


20. Informace o veřejných zakázkách realizovaným Krajským úřadem Karlovarského kraje 
a organizacemi zřizovanými Karlovarským krajem od roku 2010 do 30.9.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1272/12/11

- bere na vědomí informaci o veřejných zakázkách realizovaných od roku 2010 do 30.9.2011 Krajským úřadem Karlovarského kraje a organizacemi zřizovanými Karlovarským krajem viz. příloha

- ukládá Mgr. Jaroslavu Borkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit informaci o objemu a struktuře veřejných zakázek realizovaných Krajským úřadem Karlovarského kraje a organizacemi zřizovaných Karlovarským krajem za 1. pololetí 2012

- souhlasí s rozšířením projektu „Centrálního nákupu Karlovarského kraje“ o „Centrální evidenci veřejných zakázek“ na všech organizacích zřizovaných nebo ovládaných Karlovarským krajem

Termín kontroly: 23.1.2012 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


21. 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 1273/12/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 24/10 v k. ú. Loučky u Lokte, silnice č. III/2098 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 520-2220/2011 
ze dne 04.04.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel 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.p.č. 630 v k. ú. Žírovice, silnice č. III/21312 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 443-3046/2011 
ze dne 25.08.2011 (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 516/06/09 ze dne 04.06.2009

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 2619/3 v k. ú. Luby I, silnice č. II/218 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 936-66/2011 ze dne 16.09.2011 (umístění inženýrských sítí – kanalizace – stoka D) a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 516/06/09 ze dne 04.06.2009

- 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


22. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1897/2 v k. ú. Komárov u Štědré

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1274/12/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 1897/2 o výměře 14 m2 v k. ú. Komárov 
u Štědré a obci Toužim, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Lucií Hruškovou, trvale bytem Lípová 472/10, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, paní Kateřinou Stašovou, trvale bytem Řipská 1114/5, PSČ 101 00 Praha – Vinohrady a paní Ritou Vavřinovou, trvale bytem K louži 785/4, PSČ 101 00 Praha - Vršovice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 700,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví paní Lucie Hruškové (1/3), paní Kateřiny Stašové (1/3) a paní Rity Vavřinové (1/3)

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.p.č. 1897/2 
o výměře 14 m2 v k. ú. Komárov u Štědré a obci Toužim, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Lucií Hruškovou, trvale bytem Lípová 472/10, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, paní Kateřinou Stašovou, trvale bytem Řipská 1114/5, PSČ 101 00 Praha 
– Vinohrady a paní Ritou Vavřinovou, trvale bytem K louži 785/4, PSČ 101 00 Praha - Vršovice 
(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 700,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do podílového spoluvlastnictví paní Lucie Hruškové (1/3), paní Kateřiny Stašové (1/3) a paní Rity Vavřinové (1/3)

- 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: 5.3.2012

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


23. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku města Bochov a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku města Bochov do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1275/12/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1006/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 62-102/2011 z původního pozemku p.p.č. 1006/2 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1006/2 o výměře 536 m2 v k. ú. Německý Chloumek a obci Bochov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Bochov, se sídlem Náměstí Míru 1, PSČ 364 71 Bochov, IČ 00254444, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Egertem (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 Bochov
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1006/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 62-102/2011 z původního pozemku p.p.č. 1006/2 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1006/2 o výměře 536 m2 
v k. ú. Německý Chloumek a obci Bochov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako dárce na straně jedné) a městem Bochov, se sídlem Náměstí Míru 1, PSČ 364 71 Bochov, 
IČ 00254444, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Egertem (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 Bochov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 968/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 62-102/2011 z původního pozemku p.p.č. 968/1 a označena jako jeho díl „a“ o výměře 85 m2 v k. ú. Německý Chloumek a obci Bochov formou darovací smlouvy, mezi městem Bochov, se sídlem Náměstí Míru 1, PSČ 364 71 Bochov, 
IČ 00254444, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Egertem (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 města Bochov 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


24. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 3279/1 v k. ú. Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1276/12/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 3279/1 v k. ú. Žlutice 

Termín kontroly: 2.1.2012

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


25. Souhlas s pokácením dřeviny rostoucí na p.p.č. 247/3 v k. ú. Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1277/12/11

- souhlasí s pokácením dřeviny rostoucí na p.p.č. 247/3 v k. ú. Plesná, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu špatného zdravotního stavu dřeviny

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Obecní úřad Plesná 
o povolení kácení

Termín kontroly: 19.3.2012

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


26. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/1 a 527/140, k. ú. Dvory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1278/12/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/1 a 527/140, k. ú. Dvory, které jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na kterých je navrhováno umístění kabelového vedení NN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši 1.500,-- 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 (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, zastoupenou společností SEG s.r.o., IČ 46883657 (jako stranou oprávněnou)

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, MUDr. Ivu Tukinskému, uzavřít smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene

Termín kontroly: 23.1.2012 

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


27. Darování movitého majetku Viktorovi Ondrušovi, Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1279/12/11

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“, přílohy č. 2 Zřizovací listiny, spočívající v tom, že nebude nabízen příspěvkovým organizacím kraje movitý majetek určený k darování Viktorovi Ondrušovi

- souhlasí s darováním movitého majetku kraje dosud užívaného Domovem pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově, příspěvkovou organizací, Viktorovi Ondrušovi, nar. 25.3.1969

- schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově (jako dárcem) a Viktorem Ondrušem, zastoupeným opatrovníkem městem Sokolov, pověřenou pracovnicí Gabrielou Langovou (jako obdarovaným)

- ukládá ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově, příspěvkové organizaci, uzavřít darovací smlouvu

Termín kontroly: 23.1.2012 

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


28. Poskytnutí věcných darů výhercům soutěže „S památkami Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1280/12/11

- schvaluje poskytnutí věcných darů v úhrnné výši 30 tis. Kč vylosovaným výhercům soutěže 
„S památkami Karlovarského kraje“:
	paní Ladislavě Kašparové, bytem Příbramská 15, Aš, videokamera
	paní Haně Heiserové, bytem Palackého 716, Chodov, fotoaparát 
	paní Vlastě Plášilové, bytem Štúrova 920/8, Ostrov, navigace
	slečně Lucii Jeřábkové, bytem Bezručova 582, Chodov, dalekohled


- schvaluje text darovací smlouvy

Termín kontroly: 6.2.2012

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


29. Dodatky ke smlouvám o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1281/12/11

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dnem 1.1.2012

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., dnem 1.1.2012

- pověřuje Ing. Alenu Šalátovou, pověřenou k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví, na základě čl. VII odst. 1 Podpisového řádu ředitele krajského úřadu č. R 01/2010, podpisem dodatků ke Smlouvám o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Termín kontroly: 2.4.2012

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví


30. Revokace usnesení č. RK 531/05/11 ze dne 16.5.2011 a schválení dodatku č. 10 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1282/12/11

- ruší dále uvedené usnesení č. RK 531/05/11 ze dne 16.5.2011 ve znění:

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ev. č. M 062/2006 mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu 
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem výše uvedeného dodatku

- schvaluje nové usnesení v tomto znění:

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ev. č. M 062/2006 mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu

- pověřuje Ing. Drahomíru Stefanovičovou, pověřenou k zastupování vedoucího odboru správa majetku, podpisem výše uvedeného dodatku

Termín kontroly: 2.4.2012

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


31. Projekt „Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace technologie 
pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, č. výzvy 11, prioritní osa 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
- informace o rozhodnutí o poskytnutí dotace 
- schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky: Management a monitoring uvedeného projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1283/12/11

- bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ÚZZS KK“, zaslané Karlovarskému kraji dne 16.11.2011 Ministerstvem vnitra ČR, odborem strukturálních fondů

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Management a monitoring projektu „Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, č. výzvy 11, prioritní osa 3 – zvýšení kvality 
a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče EU Via a.s., se sídlem Nad Buďánkami II 1841/17, Praha 5 Smíchov, IČ  28244117, s nabídkovou cenou 1.680.000,-- Kč včetně DPH. 


- pověřuje Ing. Alenu Šalátovou, pověřenou k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví, podpisem smlouvy s vítězem soutěže EU Via a.s., se sídlem Nad Buďánkami II 1841/17, Praha 5 Smíchov, 
IČ  28244117, s nabídkovou cenou 1.680.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje navýšení nezpůsobilých výdajů projektu „Jednotná úroveň informačního operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ÚZZS KK“ o částku 1.680.000,-- Kč včetně DPH související s realizací managementu a monitoringu uvedeného projektu

Termín kontroly: 2.4.2012

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví 


32. Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2009 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1284/12/11

- schvaluje výjimku z ustanovení Předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2009 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci: „Realizace public relations aktivit pro cílové skupiny odborná a široká veřejnost pro Karlovarský kraj v oblasti Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 na základě oslovení jednoho dodavatele

- pověřuje Ing. Alena Šalátovou, pověřenou k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle návrhu

Termín kontroly: 2.4.2012

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví 


33. Projekt „Adaptační kempy“ příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1285/12/11

- bere na vědomí projektový záměr „Adaptační kempy“ příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov v rámci 5. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Petra Čavojského, ředitele příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov, vedoucím projektu „Adaptační kempy“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Adaptační kempy“ byla příspěvková organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Adaptační kempy“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Adaptační kempy“ ve výši cca 3.300.000,-- 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 Odborné učiliště Horní Slavkov

- 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: 5.3.2012  

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


34. Projekt „Příprava na Turnaj mladých fyziků“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1286/12/11

- bere na vědomí projektový záměr „Příprava na Turnaj mladých fyziků“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v rámci 5. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a konstatuje, 
že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, vedoucím projektu „Příprava na Turnaj mladých fyziků“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Příprava na Turnaj mladých fyziků“ byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Příprava na Turnaj mladých fyziků“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Příprava na Turnaj mladých fyziků“ ve výši 
cca 1.600.000,-- 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 Gymnázium Cheb

- 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: 5.3.2012  

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






35. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn jejich ředitelům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1287/12/11

- projednala Zprávu o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za školní rok 2010/2011 dle návrhu

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za výsledky práce v oblasti vzdělávání a výchovy ve školním roce 2010/2011 ve výši dle návrhu

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

Termín kontroly: 23.1.2012

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


36. Záměry počtu přijímaných uchazečů do středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 
pro školní rok 2012/2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1288/12/11

- bere na vědomí informaci o výsledku projednání návrhů záměrů počtu přijímaných uchazečů 
do prvních ročníků oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2012/2013 s jejich řediteli s tím, že realizovány budou záměry dle konečného návrhu v příloze č. 1

- schvaluje změny nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, dle přílohy č. 2 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, informovat ředitele středních škol 
o tomto usnesení rady kraje a realizovat úkoly související se změnami údajů vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změn údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 20.2.2012 

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


37. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Omezení výskytu invazních rostlin 
v Karlovarském kraji - mapování“
- 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 1289/12/11
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji - mapování“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji - mapování“ dle návrhu

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
- člen: Ing. Vít Venhoda			- náhradník: Martin Chochel, DiS.
- člen: Ing. Irena Šteflová    			- náhradník: Jiří Kvak 
- člen: Ing. Jiří Raška			- náhradník: Ing. Radoslav Brachtl
- člen: Ing. Petr Uhříček		 	- náhradník: RNDr. Lenka Pocová

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
- člen: Ing. Vít Venhoda			- náhradník: Ing. Jiří Raška
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč			- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Mgr. Jaroslav Borka			- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Ing. Luboš Orálek			- náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen: Miloslav Čermák			- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
- člen: Ing. Petr Uhříček		 	- náhradník: RNDr. Lenka Pocová
- člen: Mgr. Tomáš Hybner			- náhradník: Mgr. Martin Havel

Termín kontroly: 7.5. 2012

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 


38a) Schválení užití znaku Karlovarského kraje městu Teplá

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1290/12/11

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na pamětní desce

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


38b) Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl, č. VP_2011_149317

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1291/12/11

- pověřuje Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., vedoucího odboru, podpisem licenční smlouvy 
č. VP_2011_149317

- pověřuje vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu podpisem dalších licenčních smluv, pokud bude jejich hrazení z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Termín kontroly: 6.2.2012

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

38c) Informace o výzvě Ministerstva kultury ČR ze dne 14.11.2011 adresované Karlovarskému kraji ve věci vyjádření se k podnětu Magistrátu města Karlovy Vary, Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti a Pražského fóra, o.s., Praha, k prohlášení nicotnosti rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o sejmutí památkové ochrany z budovy přípravny rašeliny Císařských lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1292/12/11

- bere na vědomí, že Karlovarský kraj obdržel dne 21.11.2011 z Ministerstva kultury ČR oznámení 
o tom, že do jeho rozhodnutí, týkajícího se sejmutí památkové ochrany z budovy přípravny rašeliny Císařských lázní, byly podány tři podněty, a že byl současně vyzván, aby se jako účastník správního řízení k těmto podnětům vyjádřil

- respektuje rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č. j. MK 42089/2011 OPP, kterým bylo rozhodnuto 
o zrušení prohlášení budovy přípravny rašeliny na pozemku č.p. 902, která je součástí souboru kulturní památky Císařské lázně v k. ú. a obec Karlovy Vary, Karlovarský kraj, r. č. Ústředního seznamu kulturních památek ČR 17027/4-880, za kulturní památku

- ukládá vedoucímu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, vypracovat a odeslat za Radu Karlovarského kraje ve lhůtě stanovené Ministerstvem kultury ČR odpověď na jeho žádost v souladu s přijatým usnesením s tím, že trvá na skutečnostech uvedených v žádosti ze dne 14.10.2010 pod č. j. 551/HE/10.

Termín kontroly: 23.1.2012

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


38d) Informační zpravodaj pro občany Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1293/12/11

- souhlasí s udělením sankcí za porušení smluvních podmínek společnosti Žurnál Media a.s., 
dle ustanovení Smlouvy o dílo čl. VIII odst. 1 

Termín kontroly: 6.2.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí kanceláře hejtmana


38e) Návrh ke zřízení komise pro posouzení dopadů souvisejících s optimalizací rozlohy Vojenského újezdu Hradiště

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1294/12/11

- souhlasí se zřízením komise pro posouzení dopadů souvisejících s optimalizací rozlohy Vojenského újezdu Hradiště

- jmenuje složení komise

předseda	Mgr. Jaroslav Borka - náměstek hejtmana KK
člen	Ing. Drahomíra Stefanovičová - pověř. zast. vedoucího odboru správa majetku
člen	Mgr. Vladimír Malý - vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
člen	Ing. Eliška Vršecká - vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
člen	JUDr. Manfred Kraus - vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení
	člen	Mgr. Lubomír Novotný – zástupce ředitele krajského úřadu, vedoucí odboru stavební úřad
	člen	zástupce starostů dotčených obcí

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 


38f) Změna zástupce Karlovarského kraje v dozorčí radě společnosti Nemos Sokolov s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1295/12/11

- bere na vědomí rezignaci PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, z funkce člena dozorčí rady společnosti Nemos Sokolov s.r.o. 

- deleguje Ing. Alenu Šalátovou, pověřenou k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví, jako člena dozorčí rady společnosti Nemos Sokolov s.r.o. 

Termín kontroly: 2.4.2012

Zodpovídá:	Mgr. David Soukup, jednatel Nemos Sokolov s.r.o.
Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví 


38g) Dokončení akce: Pavilon akutní medicíny + záměr centralizace nemocnice Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1296/12/11

- bere na vědomí informace o pracích nutných k dokončení Pavilonu akutní medicíny a centralizaci v Nemocnici Karlovy Vary

- schvaluje záměr realizovat akci: „Dokončení Pavilonu akutní medicíny a centralizace nemocnice Karlovy Vary“

- schvaluje záměr financovat stavební část uvedené akce Karlovarským krajem a to do výše 50 mil. Kč

- schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na akci „Dokončení Pavilonu akutní medicíny a centralizace nemocnice Karlovy Vary“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem příkazní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na akci: „Dokončení Pavilonu akutní medicíny 
a centralizace nemocnice Karlovy Vary“

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá:	Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

