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19.12.2011		Strana 1 (celkem 27)
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 43. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 19. prosince 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:12 do 10:41 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva (od 8:34 hod.), PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Kulda, Ing. Divišová
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 19.12.2011		  RK 1297/12/11
2. 	Rozpočtové změny									  RK 1298/12/11
3.	Technické zhodnocení nemovitého majetku Karlovarského kraje Karlovarskou 	  RK 1299/12/11
krajskou nemocnicí a.s. – „Datové centrum Karlovarského kraje“
4.	Výsledek administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další 	  RK 1300/12/11
vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“, reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0005 
realizovaným příspěvkovou organizací Integrovanou střední školou technickou 
a ekonomickou Sokolov a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům a žádost 
příspěvkové organizace Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov 
o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu 
Karlovarského kraje
5.	Návrh projektů technické pomoci Operačního programu vzdělávání 		  RK 1301/12/11
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1, 5.2 a 5.3 
6.	Prominutí pohledávky za povinným GOLEM – autodoprava s.r.o.			  RK 1302/12/11
7.	Schválení podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni			  RK 1303/12/11
8. 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Integrace úřadu - portál úředníka“ RK 1304/12/11
	- schválení formy zadávacího řízení
	- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
9.	Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na akci Dopravní terminál 	  RK 1305/12/11
Mariánské Lázně – dohled autora výtvarného návrhu a dohled projektanta 
při realizaci stavby
10.	Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích				  RK 1306/12/11
11. 	Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti 		  RK 1307/12/11
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji
12.	Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem 	  RK 1308/12/11
a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o.
13. 	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy		  RK 1309/12/11
14.	Úprava trasy vybraných spojů linky 411010 Cheb-Libá-Hazlov zařazené 		  RK 1310/12/11
do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje
15.	Schválení zástupkyně pověřené ředitelky Domova pro osoby se zdravotním 	  RK 1311/12/11
postižením v Lubech, příspěvková organizace
16.	Uzavření Dodatku č.1 k Dohodě o společném postupu při ověřování a implementaci RK 1312/12/11
Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti 
pro období 2009 – 2011 a dalších aktivit souvisejících s reformou systému péče 
o ohrožené děti a rodiny
17.	Návazná zpráva o realizaci projektu „Euroklíč v Karlovarském kraji“		  RK 1313/12/11
18.	Schválení výsledků jednacího řízení bez uveřejnění v rámci projektu „Individuální 	  RK 1314/12/11
projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence 
v období let 2008 - 2012“ a uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytování 
sociálních služeb
19.	Investiční individuální projekt KK pro čerpání investičních prostředků z IOP 	  RK 1315/12/11
„Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním 
postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II“ 
- schválení finančního krytí projektu a žádosti o poskytnutí dotace
20.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 		  RK 1316/12/11
– část pozemku p.p.č. 1036/1 včetně části stavby silnice č. III/2095, součástí 
a příslušenství v k. ú. Nadlesí
21.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 1317/12/11
do majetku obce Pšov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Pšov 
do majetku Karlovarského kraje
22.	Rozhodnutí o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného a hmotného 		  RK 1318/12/11
majetku Karlovarského kraje
23.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		  RK 1319/12/11
příspěvkovým organizacím a návrh prodeje 2 kusů traktorů zn. Zetor
24. 	Aktualizace pravidel rady pro nakládání s nepotřebným (neupotřebitelným) 	  RK 1320/12/11
majetkem kraje spravovaným krajským úřadem
25.	Souhlas s ponecháním finančních prostředků z prodeje movitého majetku 		  RK 1321/12/11
Karlovarského kraje svěřeného do správy Střední průmyslové školy Ostrov
26.	Souhlas s pokácením čtyř ks dřevin, rostoucích na p.p.č. 398 v k. ú. Olšová Vrata	  RK 1322/12/11
27.	Souhlas s pokácením dvou ks dřevin rostoucích na p.p.č. 966/11 v k. ú. 		  RK 1323/12/11
Mariánské Lázně
28.	Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Grafické zpracování a tisk 	  RK 1324/12/11
propagačních materiálů v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní 
dědictví jako šance pro region“ 
29.	Schválení výběrového řízení na zakázku „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, 	  staženo
obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, 
říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků“
30.	Odstoupení od smlouvy uzavřené v roce 2009 mezi Karlovarským krajem 		  RK 1325/12/11
a Michaelou Lámerovou o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na realizaci projektu: Okrouhlá, areál bývalé tvrze čp. 17 a 18 – výměna oken 
v obytné budově čp. 17
31.	Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Babybox  pro odložené děti - Statim 	  RK 1326/12/11
na pořízení babyboxu pro odložené děti
32.	Projekt „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ příspěvkové 	  RK 1327/12/11
organizace Integrovaná střední škola Cheb
33.	Projekt „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvyšování kvality výuky“ příspěvkové 	  RK 1328/12/11
organizace Střední škola živnostenská Sokolov
34.	Smlouvy o vzdělávání v rámci projektů Karlovarského kraje			  RK 1329/12/11
35. 	Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem		  RK 1330/12/11
36.	Poskytnutí osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Pedagogicko	  RK 1331/12/11
-psychologická poradna Karlovy Vary
37.	Projekt „RHEA - akreditované programy dalšího vzdělávání pro zaměstnance 	  RK 1332/12/11
malých a středních podniků v Karlovarském kraji “ příspěvkové organizace 
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
38.	„Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ – dodatečné práce		  RK 1333/12/11
39.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Chebu na rok 2011 na přípravu projektu 	  RK 1334/12/11
Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji
40a)	Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ve věci Koncepce rozvoje silniční sítě 	  RK 1335/12/11
v Karlovarském kraji uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
40b)	Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2012	  RK 1336/12/11
40c)	Smlouva o poskytnutí softwarové licence a instalaci programového vybavení 	  RK 1337/12/11
SPZ pro správu a provoz autoparku služebních vozidel Krajského úřadu 
Karlovarského kraje
40d)	Odvolání z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnická	  RK 1338/12/11
 záchranná služba Karlovarského kraje
40e)	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci 		  RK 1339/12/11
Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

















      
PaedDr. Josef Novotný v. r. 	  	                          PaedDr. Vratislav Emler v. r.
                        hejtman			  	      	                 ověřovatel
   Karlovarského kraje 






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Ing. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

	bod č. 29	Schválení výběrového řízení na zakázku „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova 		břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, 		komínů a klempířských prvků“

Rozšíření programu o:

bod č. 40 a)	Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ve věci Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

bod č. 40 b)	Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2012

bod č. 40 c) 	Smlouva o poskytnutí softwarové licence a instalaci programového vybavení SPZ 
pro správu a provoz autoparku služebních vozidel Krajského úřadu Karlovarského kraje

bod č. 40 d)	Odvolání z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

bod č. 40 e)	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.12.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1297/12/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.12.2011

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1298/12/11

- schvaluje 


Rozpočtovou změnu č. 494/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 221.096,04 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě). 

Rozpočtovou změnu č. 495/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.640,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 
za IV.čtvrtletí roku 2011 pro Europharm a.s. 

Rozpočtovou změnu č. 496/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 282.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky z programu 434 313 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, podprogram preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to pro Galerii umění Karlovy Vary ve výši 111.000,-- Kč, Muzeum Karlovy Vary ve výši 28.000,-- Kč a Muzeum Cheb ve výši 143.000,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 497/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 400.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru výdajů z investičních na neinvestiční na přípravu podkladů pro tvorbu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020. 

Rozpočtovou změnu č. 498/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru ekonomického do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na úhrady cestovních náhrad v rámci realizace projektu Politika životního prostředí na Islandu – výměna zkušeností ve výši 
± 32.521,54 Kč. Projekt je realizován za podpory Blokového grantu Fond technické pomoci Finanční mechanismy EHP/Norsko.

Rozpočtovou změnu č. 499/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 132.896,80 Kč pro Muzeum Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, na dofinancování rekonstrukce opěrné zdi Královské mincovny Jáchymov, jako příspěvek do investičního fondu organizace

Rozpočtovou změnu č. 500/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 4.000,-- Kč ke krytí záloh nákladů (energie, fond oprav a služeb, pojištění) spojených s nabytím nemovitého majetku pilotního projektu Investiční podpora procesu transformace v Karlovarském kraji pro zařízení z oblasti sociálních služeb, a to Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov. Projekt je připravován k financování v rámci Integrovaného operačního programu.    

Rozpočtovou změnu č. 501/2011 
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.684.292,-- Kč z důvodu snížení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje a následně snížení provozního příspěvku této organizaci ve stejné výši 

Rozpočtovou změnu č. 502/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním nových a dodatečných voleb do Zastupitelstva obce Prameny a obce Valy vyhlášených 
na 10. prosince 2011
Rozpočtovou změnu č. 503/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje příspěvky cizím subjektům ve výši ± 40.000,-- Kč jako investiční příspěvek pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. na pořízení a instalaci babyboxu umístěného v nemocnici Cheb

Rozpočtovou změnu č. 504/2011
 - 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. 505/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.486.110,47 Kč z titulu přijetí 3. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené 
na financování projektu Technické pomoci OP VK Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení Globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji II. etapa, realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1, jedná se o úhradu mzdových výdajů zaměstnanců odboru investic a grantových schémat, podílejících se na implementaci OP VK
- přesun z odboru investic a grantových schémat do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.443.964,-- Kč na dofinancování rozpočtových prostředků za již uhrazené, krajem předfinancované, mzdy a zákonné odvody za období 05 – 08/2011
- snížení financování z Fondu budoucnosti Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.443.964,-- Kč, rozpočtové prostředky odpovídají výši již uhrazených, krajem předfinancovaných, mezd a zákonných odvodů za období 05 – 08/2011 a budou převedeny zpět na Fond budoucnosti

Rozpočtovou změnu č. 506/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.419.367,88 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. 507/2011
- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 
± 421.900,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu stavební Karlovy Vary k úhradě nákladů na vybavení pokojů nábytkem v rámci akce „Oprava pokojů domova mládeže, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary“.

Rozpočtovou změnu č. 508/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 v celkové částce ± 268.450,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty příspěvkových organizací Karlovarského kraje, a to Střední odborné školy logistické a Středního odborného učiliště Dalovice v částce 50.000,-- Kč a Střední průmyslové školy Ostrov v částce 
218.450,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 509/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 172.907,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje Dětskému domovu Horní Slavkov ve výši 151.061,-- Kč a Dětskému domovu Plesná ve výši 21.846,-- Kč na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu v roce 2011.

Rozpočtovou změnu č. 510/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.000.000,-- Kč. Jedná se o zajištění prostředků na výplatu finančních odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti školství (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 512/2011
- zapojení finančních prostředků do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 95.000,-- Kč. Jedná se o finanční prostředky, které byly převedeny na účet Karlovarského kraje od města Františkovy Lázně ve výši 71.500,-- Kč a od města Mariánské Lázně 23.500,-- Kč jako spoluúčast na výdajích akce „Mezinárodní konzultační kulatý stůl vyzvaných odborníků k porovnání architektonických a urbanistických hodnot měst Západočeského lázeňského trojúhelníku a významných lázeňských měst v Evropě“.

Rozpočtovou změnu č. 513/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí investiční účelové dotace ve výši 10.000.000,-- Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši 6.635.271,-- Kč. Dotace byla poskytnuta na základě předložené monitorovací zprávy a jedná se o následné proplacení vynaložených výdajů za rekonstrukci prostor Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, Závodu míru 144, Karlovy Vary pro potřeby poskytovatele sociálních služeb Farní charita Karlovy Vary, za rekonstrukci prostor Střední školy živnostenské v Sokolově, K. H. Borovského 1267, Sokolov pro potřeby poskytovatele sociálních služeb Denní centrum Mateřídouška o.p.s. a za rekonstrukci prostor Střední odborné školy stavební, Stará Kysibelská 602/45, Karlovy Vary pro poskytovatele sociálních služeb FOKUS Mladá Boleslav v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012 (OP LZZ I.), schváleného k financování v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.               

Rozpočtovou změnu č. 514/2011
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 2.000.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Cheb, které budou poskytnuty formou návratné finanční výpomoci k předfinancování čtyř projektů realizovaných v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 515/2011
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 3.637,50 Kč z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru vnitřních záležitostí na úhradu pohonných hmot a dále 
do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 7.500,-- Kč na úhradu cestovních náhrad k zajištění projektu Technická pomoc na činnosti Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

Rozpočtová změna č. 516/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 25.315.231,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. Finanční prostředky ve výši 14.588.180,82 Kč byly použity na technické zhodnocení majetku a ve výši 10.727.050,18 Kč byly použity na opravy velkého rozsahu. 

Rozpočtovou změnu č. 517/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 269.158,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ z neinvestičního 
na investiční u obce Potůčky (200.000,-- Kč) a z investičního na neinvestiční u obce Krásné Údolí (12.795,-- Kč) a obce Šindelová (56.363,-- Kč). 

Rozpočtovou změnu č. 518/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 55.355.883,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o.

Rozpočtovou změnu č. 519/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru projektového řízení a informatiky KK Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 4.530.600,-- Kč na akci Migrace portálu Karlovarského kraje na novou platformu a rozšíření služeb ve výši 2.258.400,-- Kč 
a na akci Vybudování eLearningové platformy ve výši 2.272.200,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 520/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem o částku 418.580,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace. Z rozpočtových prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky jsme obdrželi podíl Státního rozpočtu ve výši 62.787,-- Kč a z Ministerstva životního prostředí České republiky podíl Evropské unie ve výši 355.793,-- 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. 521/2011
- 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. 522/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 23.600,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září - prosinec 2011“ pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov ve výši 12.000,-- Kč, Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nejdek ve výši 4.000,-- Kč a Střední odborné učiliště Toužim ve výši 7.600,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 523/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 200.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Neinvestiční příspěvek je určen pro Libora Baláka – Karlovarské hudební divadlo na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací divadelních představení pro děti mateřských škol a žáky základních škol v Karlovarském kraji v roce 2011.

Rozpočtovou změnu č. 524/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.411,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od 1. základní školy Cheb, Americká 36 jako přeplatek na zákonném pojištění za roky 2009 a 2010. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 525/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 260.035,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní uměleckou školu Antonína Dvořáka Karlovy Vary na úhradu dosud vzniklých nákladů soudního sporu o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, který organizace vede s Mgr. Václavem Richterem a paní Dagmar Laubovou.


Rozpočtovou změnu č. 526/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši ± 717.596,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených, Karlovarským krajem předfinancovaných, mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 05/2011 – 11/2011 ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje, 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. 527/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši ± 443.237,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených předfinancovaných mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 05/2011 – 11/2011 ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Karlovarského kraje 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. 528/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši ± 802.288,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených, Karlovarským krajem předfinancovaných, mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 07/2011 – 11/2011 ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu 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 a provádění klíčových aktivit.

Rozpočtovou změnu č. 529/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.161.550,-- Kč (125.729,75 EUR) z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic, p.o., na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Výstavba silničního spojení, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 530/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 224.011,-- Kč. Jedná se o mimořádnou úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů 2011 k datu 14.12.2011 pro některé školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 135.000,-- Kč a obcemi v Karlovarském kraji v částce 89.011,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy). Úprava zohledňuje přesun mezi prostředky na platy a na učební pomůcky mezi organizacemi za účelem jejich efektivního využití. 

Rozpočtovou změnu č. 531/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 188.857.874,03 Kč z titulu přijetí účelové dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Z toho investiční dotace činí 188.243.674,03 Kč a neinvestiční 614.200,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední škola technická a ekonomická Sokolov 
na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů.

Rozpočtovou změnu č. 533/2011
- zapojení daňových příjmů ve výši 50.000.000,-- Kč nad výši daňových příjmů schváleného rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2011 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na náklady související s dokončením Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

Rozpočtovou změnu č. 534/2011
- zapojení daňových příjmů ve výši 20.846.562,-- Kč nad výši daňových příjmů schváleného rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2011 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na stavební úpravy a modernizaci stavby Domov pro osoby se zdravotním postižením "Sokolík"
v Sokolově, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 511/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 824.923,20 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 Toužim zřizovanou obcí Toužim.

Rozpočtovou změnu č. 532/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.623.902,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi, a to Základní školu Sokolov, Pionýrů 1344 ve výši 1.654.550,40 Kč, Základní a mateřskou školu Tři Sekery ve výši 160.573,60 Kč 
a Základní školu Dukelských hrdinů Karlovy Vary ve výši 808.778.40 Kč.

Termín kontroly: 23.1.2012

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


3. Technické zhodnocení nemovitého majetku Karlovarského kraje Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. – „Datové centrum Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1299/12/11

- souhlasí, aby nájemce Karlovarská krajská nemocnice a.s., provedl technické zhodnocení najatého nemovitého majetku - pavilónu číslo 4. nemocnice Karlovy Vary realizací akce „Datové centrum Karlovarského kraje“

- souhlasí, aby v souladu s § 28, odst. 3, zák. 586/1992 Sb., v platném znění, bylo technické zhodnocení ve výši 446.074,-- Kč realizované na nemovitém majetku Karlovarského kraje vybudováním „Datového centra Karlovarského kraje“, odepisováno Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru




4. Výsledek administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“, reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0005 realizovaným příspěvkovou organizací Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov a přijetí opatření 
ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1300/12/11

- bere na vědomí závěry z administrativní kontroly projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově“ reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0005, provedené odborem investic 
a grantových schémat u příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

- ukládá příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 15.443,-- Kč 

- schvaluje povolit v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů úlevu z povinnosti odvodu z částky 
15.443,-- Kč do rozpočtu Karlovarského kraje v plné výši

- ukládá odboru investic a grantových schémat realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Termín kontroly: 6.2.2012

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


5. Návrh projektů technické pomoci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1, 5.2 a 5.3 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1301/12/11

- schvaluje předložené dokumenty:
 „Návrh projektu Technické pomoci Karlovarského kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na období 2012 – 2015 v oblasti podpory 5.1 dle návrhu  
	„Návrh projektu Technické pomoci Karlovarského kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na období 2012 – 2015 v oblasti podpory 5.2 dle návrhu
	„Návrh projektu Technické pomoci Karlovarského kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na období 2012 – 2015 v oblasti podpory 5.3 dle návrhu  

- schvaluje návrhy rozpočtů uvedených projektů Technické pomoci Karlovarského kraje z Operačního Vzdělávání pro konkurenceschopnost na období 2012 – 2015 v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3

- schvaluje záměr kraje podat žádosti o dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 5a, oblasti podpory 5.1, 5.2 a 5.3

- ukládá odboru investic a grantových schémat předložit žádosti o dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 5a, oblasti podpory 5.1, 5.2 a 5.3 v rámci vyhlášené výzvy zprostředkujícím subjektům Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – krajům

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: 4.6.2012 Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

6. Prominutí pohledávky za povinným GOLEM – autodoprava s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1302/12/11

- schvaluje prominutí nevymahatelných pohledávek ve výši 4.000,-- Kč, 6.000,-- Kč, 4.000,-- Kč 
a 10.000,-- Kč za povinným GOLEM - autodoprava s.r.o., IČO 26329352, se sídlem Závodu 
míru 233/70, 360 17 Karlovy Vary

Termín kontroly: 17.9.2012

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


7. Schválení podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1303/12/11

- schvaluje podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26.9.2011, sp. zn. 
12 Co 401/2011

Termín kontroly: 9.7.2012

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


8. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Integrace úřadu - portál úředníka“
- 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 1304/12/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Integrace úřadu - portál úředníka“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Integrace úřadu - portál úředníka“, s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Mgr. Karel Špáda		- náhradník: Mgr. Martina Šnoblová
- člen: Ing. Petr Kulda		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Martin Havel		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Petr Keřka		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
- člen: Ing. Karel Jícha		- náhradník: Josef Kinberger
- člen: Ing. Petr Kulda		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík

Termín kontroly: 18.6.2012

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK


9. Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na akci Dopravní terminál Mariánské Lázně – dohled autora výtvarného návrhu a dohled projektanta při realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1305/12/11

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na akci Dopravní terminál Mariánské Lázně 
– dohled autora výtvarného návrhu a dohled projektanta při realizaci stavby

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Obermeyer Albis – Stavoplan, spol. s r.o., IČO 45787867 s nabídkovou cenou 498.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Obermeyer Albis – Stavoplan, spol. s r.o., IČO 45787867 s nabídkovou cenou 498.000,-- Kč včetně DPH

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


10. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1306/12/11

- schvaluje změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Čichalov v rámci Programu obnovy venkova a návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 589/2011

- schvaluje změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Drmoul v rámci Programu obnovy venkova a návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 590/2011
Termín kontroly: 20.2.2012 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 




11. Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1307/12/11

- ruší Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji platný dle usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 679/10/06

- schvaluje nový Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji s účinností 
od 1.1.2012
Termín kontroly: 20.2.2012

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


12. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1308/12/11

- schvaluje uzavření Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem 
a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek 
a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o.

- ukládá jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. vložit Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o., po jejím podpisu do příslušné sbírky listin vedené Krajským soudem v Plzni
Termín kontroly: 6.2.2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1309/12/11

- souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodní společností OPERA JET a.s. 
Termín kontroly: 6.2.2012
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


14. Úprava trasy vybraných spojů linky 411010 Cheb-Libá-Hazlov zařazené do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1310/12/11

- schvaluje úpravu trasy vybraných spojů linky 411010 Cheb-Libá-Hazlov zařazené do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby v souladu s úpravou trasy vybraných spojů linky 411010 
Cheb-Libá-Hazlov zařazené do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje dle návrhu
Termín kontroly: 19.3.2012

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


15. Schválení zástupkyně pověřené ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením 
v Lubech, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1311/12/11

- schvaluje s účinností od 1.1.2012 jako zástupkyni pověřené ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, paní Svatavu Žemličkovou
Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Věra Josefiová, pověřená ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace


16. Uzavření Dodatku č.1 k Dohodě o společném postupu při ověřování a implementaci Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti pro období 2009 – 2011 
a dalších aktivit souvisejících s reformou systému péče o ohrožené děti a rodiny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1312/12/11

- schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o společném postupu při ověřování a implementaci Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti pro období 2009 – 2011 
a dalších aktivit souvisejících s reformou systému péče o ohrožené děti ze dne 17.5.2011 mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Karlovarským krajem dle návrhu 

Termín kontroly: 20.2.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


17. Návazná zpráva o realizaci projektu „Euroklíč v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1313/12/11

- bere na vědomí návaznou zprávu o realizaci projektu „Euroklíč v Karlovarském kraji“ 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


18. Schválení výsledků jednacího řízení bez uveřejnění v rámci projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“ 
a uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytování sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1314/12/11

- schvaluje výsledek 21 jednacích řízení bez uveřejnění dle přílohy č. 1 

- schvaluje vzor dodatku Smlouvy o poskytování sociálních služeb pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem 21 dodatků smlouvy o poskytování sociálních služeb
Termín kontroly: 20.2.2012

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


19. 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 II“ - schválení finančního krytí projektu a žádosti o poskytnutí dotace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1315/12/11

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

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

- souhlasí se zajištěním finančního krytí na realizaci projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II“ s předpokládanou výší celkových nákladů 30.000.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění finančního krytí na realizaci projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II“ s předpokládanou výší celkových nákladů 30.000.000,-- Kč

- souhlasí se zajištěním předfinancování projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova 
pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II“ 
ve výši 100 % celkových nákladů projektu, tj. 30.000.000,-- Kč
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění předfinancování projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 
v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II“ ve výši 100 % celkových nákladů projektu, 
tj. 30.000.000,-- Kč
Termín kontroly: 19.3.2012

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


20. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1036/1 včetně části stavby silnice č. III/2095, součástí a příslušenství v k. ú. Nadlesí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1316/12/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1036/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 203-121/2011 z původního pozemku p.p.č. 1036/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1036/3 o výměře 7645 m2 v k. ú. Nadlesí a obci Loket včetně části stavby silnice č. III/2095 a všech součástí a příslušenství, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Loket, se sídlem T.G. Masaryka 1/69, Loket, PSČ 357 33, 
IČO 00259489, zastoupeným Ing. Zdeňkem Bednářem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost včetně části stavby silnice č. III/2095, součástí a příslušenství na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost včetně části stavby silnice č. III/2095, součástí a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Loket

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1036/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 203-121/2011 z původního pozemku p.p.č. 1036/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1036/3 o výměře 
7645 m2 v k. ú. Nadlesí a obci Loket včetně části stavby silnice č. III/2095 a všech součástí 
a příslušenství, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Loket, se sídlem T.G. Masaryka 1/69, Loket, PSČ 357 33, IČO 00259489, zastoupeným Ing. Zdeňkem Bednářem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost včetně části stavby silnice 
č. III/2095, součástí a příslušenství na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost včetně části stavby silnice č. III/2095, součástí a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Loket

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

Termín kontroly: 5.3.2012

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




21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pšov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Pšov do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1317/12/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 1585/27, které byly odděleny geometrickým plánem č. 136-12/2011 z původního pozemku p.p.č. 1585/27 a označeny jako jeho díl „i“ o výměře 1754 m2 a díl „a“ o výměře 122 m2, část pozemku p.p.č. 1585/27, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1585/27 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1585/29 o výměře 282 m2 a části pozemku p.p.č. 1626, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1626 a označeny jako jeho díl „h“ o výměře 131 m2 a díl „b“ o výměře 3 m2, vše v k. ú. Pšov u Žlutic a obci Pšov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pšov, se sídlem Pšov 48, PSČ 364 52 Žlutice, IČO 00254941, zastoupenou starostkou obce paní Helenou Šmidmajerovou (jako obdarovaný 
na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Pšov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1585/27, které byly odděleny geometrickým plánem č. 136-12/2011 z původního pozemku p.p.č. 1585/27 a označeny jako jeho díl „i“ o výměře 1754 m2 a díl „a“ o výměře 122 m2, část pozemku p.p.č. 1585/27, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1585/27 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1585/29 o výměře 282 m2 a části pozemku p.p.č. 1626, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původního pozemku 
p.p.č. 1626 a označeny jako jeho díl „h“ o výměře 131 m2 a díl „b“ o výměře 3 m2, vše v k. ú. Pšov 
u Žlutic a obci Pšov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a obcí Pšov, se sídlem Pšov 48, PSČ 364 52 Žlutice, IČO 00254941, zastoupenou starostkou obce paní Helenou Šmidmajerovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Pšov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 124/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 136-12/2011 z původního pozemku p.p.č. 124/3 a označena jako jeho díl „e“ o výměře 14 m2, části pozemku p.p.č. 1628/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1628/2 a označena jako jeho díl „f“ o výměře 28 m2 a části pozemku p.p.č. 1635/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1635/1 a označena jako jeho díl „g“ o výměře 24 m2, vše v k. ú. Pšov 
u Žlutic a obci Pšov formou darovací smlouvy, mezi obcí Pšov, se sídlem Pšov 48, PSČ 364 52 Žlutice, IČO 00254941, zastoupenou starostkou obce paní Helenou Šmidmajerovou (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví obce Pšov 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

22. Rozhodnutí o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1318/12/11

- schvaluje v souladu s pravidly rady kraje č. PR 03/2008 a na doporučení likvidační komise 
pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 16.979.501,87 Kč a dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 2.332.500,-- Kč, celkem 19.312.001,87 Kč

- ukládá vedoucí odboru ekonomického realizovat příslušné kroky k vyřazení majetku

Termín kontroly: 23.4.2012
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku
	Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického


23. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím a návrh prodeje 2 kusů traktorů zn. Zetor

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1319/12/11

- schvaluje na základě doporučení Komise pro likvidaci nepotřebného majetku ze dne 06.12.2011 prodej dvou kusů traktorů zn. Zetor, které jsou ve správě Integrované střední školy Cheb za cenu, která bude uvedena ve znaleckém posudku

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku dle návrhu

- ukládá řediteli příspěvkové organizace PhDr. Miroslavu Liškovi podniknout kroky k zajištění znaleckých posudků a prodeji dvou kusů traktorů zn. Zetor

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací JUDr. Zuzaně Blažkové, Ing. Josefu Svobodovi, 
Ing. Lence Kalčicové, PhDr. Miroslavu Liškovi, Ing. Pavlu Žemličkovi zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku uvedeného v návrhu
Termín kontroly: 23.4.2012
Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací: JUDr. Zuzana Blažková, Ing. Josef Svoboda, 
Ing. Lenka Kalčicová, PhDr. Miroslav Liška, Ing. Pavel Žemlička


24. Aktualizace pravidel rady pro nakládání s nepotřebným (neupotřebitelným) majetkem kraje spravovaným krajským úřadem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1320/12/11

- schvaluje aktualizaci Předpisu Rady Karlovarského kraje pro nakládání s nepotřebným (neupotřebitelným) majetkem kraje spravovaným krajským úřadem

- zrušuje část usnesení rady č. RK 83/01/09 ze dne 29.01.2009, kterým jmenuje složení likvidační komise
- jmenuje v souladu s článkem III. odstavec 1 aktualizovaných pravidel rady pro nakládání s nepotřebným (neupotřebitelným) majetkem kraje spravovaným krajským úřadem dva členy likvidační komise jako svého poradního orgánu pro rozhodování o nepotřebnosti (neupotřebitelnosti) majetku kraje spravovaného krajským úřadem, a to:

Mgr. Jaroslava Borku
Ing. Jaroslava Bradáče

- bere na vědomí, že v souladu s článkem III. odstavec 1 aktualizovaných pravidel rady pro nakládání s nepotřebným (neupotřebitelným) majetkem kraje spravovaným krajským úřadem členství tří ostatních členů likvidační komise vyplývá z jejich funkčního zařazení v krajském úřadě

Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


25. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z prodeje movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Střední průmyslové školy Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1321/12/11

- schvaluje ponechání finančních prostředků ve výši 123.930,-- Kč, získané prodejem movitého majetku zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov, Ing. Pavlu Žemličkovi podniknout úkony směřující k prodeji movitého majetku
Termín kontroly: 23.4.2012
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


26. Souhlas s pokácením čtyř ks dřevin, rostoucích na p.p.č. 398 v k. ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1322/12/11

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

- ukládá odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Kalovy Vary, odbor životního prostředí, o povolení kácení
Termín kontroly: 19.11.2012

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


27. Souhlas s pokácením dvou ks dřevin rostoucích na p.p.č. 966/11 v k. ú. Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1323/12/11

- souhlasí s pokácením dvou ks dřevin rostoucích na p.p.č. 966/11 v k. ú. Mariánské Lázně, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu špatného zdravotního stavu dřevin

- ukládá odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat město Mariánské Lázně 
o povolení kácení
Termín kontroly: 19.3.2012

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


28. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Grafické zpracování a tisk propagačních materiálů v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1324/12/11

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Grafické zpracování a tisk propagačních materiálů v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“ podepsané dne 13.9.2011 se zhotovitelem akce G2 studio s.r.o.

- pověřuje Ing. Michaela Runda ředitele Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, podpisem dodatku se zhotovitelem G2 studio s.r.o., Lochotínská 1, 301 00 Plzeň IČO 26375044

Termín kontroly: 20.2.2012

Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
	Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje


29. Schválení výběrového řízení na zakázku „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů 
a klempířských prvků“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


30. Odstoupení od smlouvy uzavřené v roce 2009 mezi Karlovarským krajem a Michaelou Lámerovou o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu: Okrouhlá, areál bývalé tvrze čp. 17 a 18 – výměna oken v obytné budově čp. 17

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1325/12/11

- schvaluje odstoupení od smlouvy č. D 980/2009 uzavřené v roce 2009 mezi Karlovarským krajem 
a Michaelou Lámerovou, na základě které byl poskytnut příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje 
ve výši 30.000,-- Kč na realizaci projektu: Okrouhlá, areál bývalé tvrze č.p. 17 a 18 – výměna oken 
v obytné budově č.p. 17
Termín kontroly: 5.3.2012
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

31. Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Babybox pro odložené děti - Statim na pořízení babyboxu pro odložené děti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1326/12/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 40.000,-- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Babybox pro odložené děti - Statim na pořízení babyboxu umístěného v chebské nemocnici

- schvaluje návrh a uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 40.000,-- Kč mezi Karlovarským krajem a občanského sdružení Babybox pro odložené děti 
- Statim na pořízení babyboxu umístěného v chebské nemocnici dle návrhu
Termín kontroly: 7.5.2012
Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví

32. Projekt „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1327/12/11

- bere na vědomí projektový záměr „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci 3. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, prioritní osa 3 – další vzdělávání, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje PhDr. Miroslava Lišku, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ ve výši cca 5.000.000,-- 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 škola živnostenská Sokolov

- 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

33. Projekt „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvyšování kvality výuky“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1328/12/11

- bere na vědomí projektový záměr „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvyšování kvality výuky“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov v rámci 5. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Hanu Jandíkovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, vedoucím projektu „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvyšování kvality výuky“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvyšování kvality výuky“ byla příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvyšování kvality výuky“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Zvyšováním kvality pedagogů ke zvyšování kvality výuky“ ve výši cca 1.500.000,-- 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 škola živnostenská Sokolov

- 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. Smlouvy o vzdělávání v rámci projektů Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1329/12/11

- schvaluje vzorové znění smluv o vzdělávání pedagogických pracovníků na rok 2012 mezi Karlovarským krajem na straně jedné a právnickými osobami vykonávajícími činnost základních 
a středních škol v Karlovarském kraji na straně druhé v rámci projektů Karlovarského kraje s názvem Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Inovace školského portálu Karlovarského kraje dle návrhů

- svěřuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 4, ve spojení s ustanovením § 59 odst. 3 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi Karlovarského kraje rozhodování o uzavírání uvedených smluv o vzdělávání s jednotlivými smluvními stranami, a to za podmínek obecně definovaných ve vzorovém znění smlouvy


Termín kontroly: 6.2.2012

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


35. Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1330/12/11

- doporučuje ředitelům středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, aby v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou: 
- rozhodli o konání přijímacích zkoušek formou testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů s tím, že jejich výsledky budou součástí hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení
- vyhlašovali na místa uvolněná v důsledku neodevzdání zápisových lístků přijatými uchazeči další kola přijímacího řízení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat o tomto usnesení ředitele příslušných příspěvkových organizací
Termín kontroly: 20.2.2012

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


36. Poskytnutí osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1331/12/11

- schvaluje poskytnutí osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary s účinností od 1. ledna 2012 dle návrhu

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

Termín kontroly: 23.1.2012

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


37. Projekt „RHEA - akreditované programy dalšího vzdělávání pro zaměstnance malých 
a středních podniků v Karlovarském kraji “ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1332/12/11

- bere na vědomí projektový záměr „RHEA - akreditované programy dalšího vzdělávání 
pro zaměstnance malých a středních podniků v Karlovarském kraji“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v rámci 3. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, prioritní osa 3 – další vzdělávání, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu „RHEA - akreditované programy dalšího vzdělávání 
pro zaměstnance malých a středních podniků v Karlovarském kraji“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „RHEA - akreditované programy dalšího vzdělávání 
pro zaměstnance malých a středních podniků v Karlovarském kraji“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „RHEA - akreditované programy dalšího vzdělávání 
pro zaměstnance malých a středních podniků v Karlovarském kraji“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ ve výši cca 4.500.000,-- 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 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- 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: 19.3.2012  
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


38. „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ – dodatečné práce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1333/12/11

- schvaluje realizaci a financování dodatečných stavebních prací dle návrhu v maximální výši 
do 1 mil. Kč z rozpočtové rezervy stavby za předpokladu, že nebudou Úřadem regionální rady schváleny jako uznatelné v „Projektu revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, informovat radu kraje o účelu a výši čerpání prostředků, které nebudou schváleny jako uznatelné na základě rozhodnutí Úřadu regionální rady

Termín kontroly: 18.6.2012

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace 


39. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Chebu na rok 2011 na přípravu projektu Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1334/12/11

- schvaluje přijetí příspěvku z rozpočtu města Chebu na rok 2011 na přípravu projektu Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Chebu na rok 2011 mezi Karlovarským krajem a městem Cheb dle návrhu
Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.


40a) Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ve věci Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1335/12/11

- schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ev. č. VZ 143/2011 ze dne 26.9.2011 mezi Karlovarským krajem a společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ev. č. VZ 143/2011 ze dne 26.9.2011 mezi Karlovarským krajem a společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., dle návrhu
Termín kontroly: 23.1.2012

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


40b) Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1336/12/11

- souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000,-- Kč prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2012
Termín kontroly: 20.2.2012
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


40c) Smlouva o poskytnutí softwarové licence a instalaci programového vybavení SPZ pro správu a provoz autoparku služebních vozidel Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1337/12/11

- souhlasí s uzavřením smlouvy o softwarové licenci a instalaci programového vybavení dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK Ing. Petra Kuldu podpisem smluv 
za Karlovarský kraj v souladu s tímto usnesením
Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


40d) Odvolání z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1338/12/11

- odvolává z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace MUDr. Iva Tukinského, z důvodů neplnění si povinnosti ředitele příspěvkové organizace dle § 25 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem odvolání

- pověřuje MUDr. Karla Vaňka, zástupce ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, řízením organizace v celém rozsahu povinností ředitele příspěvkové organizace

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

Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


40e) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1339/12/11

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 10.000.000,-- Kč, příspěvkové organizaci, Územní zdravotnické záchranné služby na překlenutí nedostatku hotových finančních prostředků, s připomínkou uvedenou 
v zápise

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy o návratné finanční výpomoci  
Termín kontroly: prosinec 2012
Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace


