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	K a r l o v a r s k ý    k r a j	
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 2. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 17. prosince 2012 (8:10 – 13:08 hod.) a 18. prosince 2012 (13:06 – 14:08 hod.)
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 


17. prosince 2012

Přítomni:   	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, 
JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 9 radních)      
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Divišová, Ing. Šalátová, Ing. Stefanovičová, Ing. V. Tomsová
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová

18. prosince 2012

Přítomni:   	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka (od 13:28 hod.), JUDr. Havel, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 8 radních)      
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (do 14:02 hod.), Mgr. Borka (od 14:02 hod.)
Omluven:		Ing. Navrátil
Přizvaní:	Ing. Trantinová, Ing. Stefanovičová, Ing. V. Tomsová
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.12.2012
RK 1185/12/12
2.
Rozpočtové změny
RK 1186/12/12
3.
Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Muzeum Cheb
RK 1187/12/12
4.
Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Perninku
RK 1188/12/12
5.
Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary
bez usnesení
6.
Navýšení provozního příspěvku - Domov pro seniory "Spáleniště" v Chebu
RK 1189/12/12
7.
Odvolání a jmenování předsedů a členů komisí Rady Karlovarského kraje, zrušení a zřízení komisí kraje
RK 1190/12/12
8.
Předpis rady kraje "Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje"
RK 1191/12/12
9.
Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: "Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, Integrovaná střední škola Cheb"; - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro hodnocení nabídek
RK 1192/12/12
10.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Revitalizace nemocnice 
v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545";  - Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
RK 1193/12/12
11.
Podklady pro uzavření smlouvy: „Smlouva o zakoupení licencí analytického softwaru IDEA včetně ročního programu údržby“
- Schválení návrhu Smlouvy o zakoupení licencí analytického softwaru IDEA včetně ročního programu údržby
- Schválení uzavření Smlouvy o zakoupení licencí analytického softwaru IDEA včetně ročního programu údržby
- Pověření podpisem Smlouvy o zakoupení licencí analytického softwaru IDEA včetně ročního programu údržby
RK 1194/12/12
12.
Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012 – 4. změna
RK 1195/12/12
13.
Ukončení smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 
s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
RK 1196/12/12
14.
Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na akci: Dopravní terminál Cheb – Změnové listy ZL č. 12 – 37
RK 1197/12/12
15.
Úhrada neuznatelných nákladů projektu "Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje" ve výši nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 
pro účely zákona o veřejných zakázkách
RK 1198/12/12
16.
Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem 
a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o.
RK 1199/12/12
17.
Program obnovy venkova – změna v realizované akci
RK 1200/12/12
18.
Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“
RK 1201/12/12
19.
Souhlas se jmenováním zástupce statutárního orgánu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 1202/12/12
20.
Revokace usnesení č. RK 985/10/12 - dohoda o uplatnění nemajetkové újmy 
– smluvní strany: Karlovarský kraj, Zdravotnická záchranná služba, Eva Khaurová a Zdena Hornová
RK 1203/12/12
21.
Jmenování členů konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
RK 1204/12/12
22.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb
RK 1205/12/12
23.
Výjimka z pravidel rady kraje č. PR 01/2012
RK 1206/12/12
24.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 109/8 v k.ú. Krásná Lípa u Šindelové
RK 1207/12/12
25.
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/21 včetně součástí a příslušenství, mostů, a pozemků v k.ú. Tři Sekery 
u Kynžvartu, k.ú. Velká Hleďsebe a k.ú. Drmoul – ŘSD ČR
RK 1208/12/12
26.
Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 397/1, k.ú. Drahovice, pro kanalizační přípojku, ve prospěch stavby „Rekonstrukce dialyzačního střediska nemocnice Karlovy Vary“ 
RK 1209/12/12
27.
Záměr kraje prodat nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemků p.č. 3255, p č. 3256, p.č. 3258/1, p.č. 3258/11, p.č. 3263/1 a p.č. 3263/2 v k.ú. Sokolov, za účelem výstavby parkovacího domu v areálu nemocnice v Sokolově
RK 1210/12/12
28.
Revokace usnesení č. RK 918/09/12 a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2711/1; 2730/1; 2730/5  a 2734, k.ú. Karlovy Vary ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
RK 1211/12/12
29.
Odstranění příhradového stožáru na letišti Karlovy Vary 
RK 1212/12/12
30.
Souhlas s pokácením 30 ks dřevin, rostoucích v areálu nemocnice Sokolov
RK 1213/12/12
31.
Smlouva o poskytnutí příspěvku na protipovodňová opatření
RK 1214/12/12
32.
Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „EZ – Liga 2012“ 
RK 1215/12/12
33.
Vyjádření Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní prostředí
staženo
34a
Doplnění Krajské pracovní skupiny pro výběr a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007 - 2013
RK 1216/12/12
34b
Prominutí pohledávek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 
RK 1217/12/12
34c
Dodatek ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku
RK 1218/12/12
34d
Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku, příspěvková organizace
RK 1219/12/12
34e
Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2013
RK 1220/12/12
34f
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro kočičí útulek "Konec toulání"
RK 1221/12/12
34g
Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1222/12/12
34h
Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na akci „Komplexní onkologické centrum Karlovarského kraje“
RK 1223/12/12












PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman Karlovarského kraje

PhDr. Oleg Kalaš v. r.
ověřovatel
 		 	                
   
















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

	PhDr. Olega Kalaše

JUDr. Martina Havla 

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 34 a)	Doplnění Krajské pracovní skupiny pro výběr a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007 – 2013

bod č. 34 b)	Prominutí pohledávek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

bod č. 34 c)	Dodatek ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku

bod č. 34 d)	Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku, příspěvková organizace

bod č. 34 e)	Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2013

bod č. 34 f)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro kočičí útulek "Konec toulání"

bod č. 34 g)	Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým
organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

bod č. 34 h)	Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., 
na akci „Komplexní onkologické centrum Karlovarského kraje“

Staženo z programu:

bod č. 33)	Vyjádření Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní prostředí


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.12.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1185/12/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.12.2012

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 





2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1186/12/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 526/2012
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem ve výši 112.442,51 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 7.692.241,-- Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 527/2012
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem ve výši 179.429,74 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 5.791.812,-- Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 528/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 971.567,09 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Rozpočtové prostředky jsou určeny 
k financování projektů globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji. 

Rozpočtovou změnu č. 529/2012
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 3.179.808,24 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. 530/2012
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 939.425,12 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 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 531/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace ve výši 750.370,72 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky jsou určeny 
na realizaci 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. 532/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.000,-- Kč z titulu přijetí peněžního daru 
od Národního památkového ústavu Loket do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu, oddělení památkové péče, Krajského úřadu Karlovarského kraje, na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“

Rozpočtovou změnu č. 533/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace 
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 171.636,33 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci 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. 534/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru dopravy a silničního hospodářství do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000,-- Kč na propagaci cyklostezky Ohře

Rozpočtovou změnu č. 535/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu odboru regionálního rozvoje do rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 797.750,-- Kč. Jedná se o snížení neinvestičního příspěvku na rok 2012 Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje. V maximální míře byly použity finanční prostředky 
z Evropských sociálních fondů na administraci Individuálního projektu Karlovarského kraje a tím došlo
k úspoře finančních prostředků z původně předpokládaného provozního příspěvku organizace.

Rozpočtovou změnu č. 536/2012
- 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. 537/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 469.511,-- Kč na navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu z důvodu nižší dotace 
z Ministerstva práce a sociálních věcí

Rozpočtovou změnu č. 538/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.616.300,-- 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).

Rozpočtová změna č. 539/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 18.960.565,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. Zápočet se provádí na základě podkladů od Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rozpočtová změna č. 540/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.354.666,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Nemosem Sokolov s.r.o. Zápočet se provádí na základě podkladů od NEMOS Sokolov s.r.o.

Rozpočtovou změnu č. 541/2012
 - 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. 542/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 642.081,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Finančním úřadem 
v Karlových Varech a daně z příjmů právnických osob včetně penále doměřeného Finančním úřadem 
v Chebu. 


Rozpočtovou změnu č. 543/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 9.643.004,90 Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o.

Rozpočtovou změnu č. 544/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 220.712,09 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. 545/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 10.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na III. krajskou konferenci prevence kriminality a rizikového chování.

Rozpočtovou změnu č. 546/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.500,-- Kč z titulu přijetí peněžního daru 
od Hradu Hartenberg, o.s., do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, oddělení památkové péče, Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“

Rozpočtovou změnu č. 547/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.500,-- Kč z titulu přijetí peněžního daru 
od Hradu Loket, o.p.s., do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, oddělení památkové péče, Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“

Rozpočtovou změnu č. 548/2012
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 287.000,-- Kč. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb ve výši 287.000,-- Kč a snížení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizace ve výši  287.000,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 549/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 v celkové částce ± 358.685,-- Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a střední odborné učiliště Dalovice ve výši 50.000,-- Kč a Střední průmyslovou školu Ostrov ve výši 308.685,-- Kč za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov.

Rozpočtovou změnu č. 550/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.929.415,-- Kč (85 % podíl ze zdrojů EU) 
z titulu přijetí 3. 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 4.4 a .1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.

Rozpočtovou změnu č. 551/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
z investičních na neinvestiční v celkové částce ± 858.280,-- Kč na pořízení notebooků pro zastupitele Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 552/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 68.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky z programu 34013 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, podprogram preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to pro Muzeum Cheb ve výši 21.000,-- Kč, Muzeum Karlovy Vary 
ve výši 47.000,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 553/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 22.195,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 
za IV. čtvrtletí roku 2012 (do 9.11.2012) (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 554/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 19.708,25 Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje přes zřizovatele město Sokolov od organizace Dům dětí 
a mládeže Sokolov ve výši 1.408,25 Kč a přes zřizovatele město Cheb od organizace Dům dětí a mládeže Sova Cheb ve výši 18.300,-- Kč. Jedná se o „Rozvojový program MŠMT Podpora soutěží a přehlídek 
v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2011/2012“ a Karlovarský kraj je povinen v souladu 
s Rozhodnutím MŠMT č. 510512 vrátit prostředky tohoto dotačního programu, pokud výše nevyčerpaných prostředků za rok 2012 překročí částku 10.000,-- Kč. Tyto prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 555/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 298.080,-- Kč z titulu přijetí účelové investiční dotace z Ministerstva financí České republiky určené na výdaje spojené s výkupem pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy

Rozpočtovou změnu č. 556/2012
- přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční v rámci kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 
±  66.400,-- Kč. Jedná se o investiční příspěvek pro obec Bochov v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti“.

Rozpočtovou změnu č. 557/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
k financování dalších projektů GG OP VK 1.1 zapojením vratky ve výši 401,20 Kč v rámci závěrečného vyúčtování (vratka nepřímých nákladů) projektu Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků denního, dálkového a individuálního studia, realizovaného Střední průmyslovou školou Ostrov, 
v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 558/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
k financování dalších projektů GG OP VK 1.1 zapojením vratky ve výši 7.314,92 Kč v rámci závěrečného vyúčtování (vratka nepřímých nákladů) projektu Využití informačních a komunikačních technologií 
ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, realizovaného Střední zdravotnickou školou 
a vyšší odbornou školou zdravotnickou Karlovy Vary, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 559/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 581.670,40 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 příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to Základní škola praktická Žlutice ve výši 173.129,20 Kč, Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov 
ve výši 228.003,20 Kč a Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary 
ve výši 180.538,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 560/2012 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem o částku 5.574.534,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace. Z rozpočtových prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky jsme obdrželi podíl SR ve výši 278.726,70 Kč a z Ministerstva životního prostředí České republiky podíl EU ve výši 5.295.807,30 Kč. Finanční prostředky jsou určeny ke krytí výdajů projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarské kraji realizovaného v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF).  

Rozpočtovou změnu č. 561/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.500,-- Kč z titulu přijetí peněžního daru 
od Ing. Vladimíra Lažanského do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, oddělení památkové péče, Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“

Rozpočtovou změnu č. 562/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
k financování dalších projektů GG OP VK 3.2 zapojením vratky ve výši 35.956,20 Kč v rámci závěrečného vyúčtování projektu OP VK 3.2 - Cesta ke konkurenceschopnosti v profesích cestovního ruchu, realizovaného Obchodní akademií, vyšší odbornou školou cestovního ruchu a jazykové školy 
s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 563/2012
- změna charakteru finančních prostředků z neinvestičních na investiční ve výši ± 50.393,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu pořízení soupravy prezentační stěny, která bude využívána při propagaci Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 564/2012
 - 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 
± 379.722,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených předfinancovaných mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 05/2012 – 11/2012 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. 565/2012
 - 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 
± 1.084.371,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených, Karlovarským krajem předfinancovaných, mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 05/2012 – 11/2012 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. 566/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 729.000,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov. Jedná se o přebývající prostředky ze státního rozpočtu určené k výplatě platů pedagogických 
a nepedagogických pracovníků a souvisejících odvodů. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje provedl se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR přerozdělení částky ve výši 729.000,-- Kč mezi organizace zřizované Karlovarským krajem (rozdělení finančních prostředků je přílohou důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 567/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 8.000,-- 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 2012“ pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to Střední odbornou školu pedagogickou, gymnázium a vyšší odbornou školu Karlovy Vary ve výši 
4.000,-- Kč a Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nejdek ve výši 4.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 568/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.239.781,56 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji II. financovaného v rámci OP VK, oblast podpory 5.1.
- přesun rozpočtových prostředků z odboru investic a grantových schémat do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.184.832,-- Kč a zároveň snížení financování 
z Fondu budoucnosti ve stejné výši. Jedná se o pokrytí již vyplacených předfinancovaných mzdových výdajů (platy, zákonné odvody) za období 08/2012 – 11/2012 ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů OP VK 
v Karlovarském kraji II. financovaného v rámci OP VK, oblast podpory 5.1.

Termín kontroly: 21.01.2013

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


3. Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Muzeum Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1187/12/12

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 70.000,-- Kč příspěvkové organizaci Muzeum Cheb

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


4. Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Perninku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1188/12/12

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 200.000,-- Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory 
v Perninku

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.
6. Navýšení provozního příspěvku - Domov pro seniory "Spáleniště"  v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1189/12/12

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro rok 2012 Domovu pro seniory "Spáleniště" v Chebu 
ve výši 469.511,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Odvolání a jmenování předsedů a členů komisí Rady Karlovarského kraje, zrušení a zřízení komisí kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1190/12/12

- odvolává stávající předsedy a členy komisí Rady Karlovarského kraje dle přílohy

- ruší komise z minulého volebního období

- zřizuje 
Komisi pro lázeňství a cestovní ruch
Komisi pro kulturu a památkovou péči
Komisi pro vnější vztahy
Energetickou komisi
Krajskou protidrogovou komisi
Komisi pro tělovýchovu a sport
Komisi pro životní prostředí
Komisi pro likvidaci nepotřebného majetku
Komisi dopravní

- jmenuje předsedy a členy komisí Rady Karlovarského kraje v tomto složení:

Komise pro lázeňství a cestovní ruch

Předseda:	Ing. Edmund Janisch (ČSSD)
Členové:	Ing. Eva Valjentová (KSČM)
		Ing. Jiří Richter (KSČM)
		Zdena Šťastná (KSČM)
		Mgr. Marian Odlevák (ČSSD)
		Libor Haas (ČSSD)
		Radek Šnajdr (ODS)
		Mgr. Dalibor Blažek (HNHRM)
		Ing. Petr Kulhánek (TOP09+STAN)
		
Komise pro kulturu a památkovou péči

Předseda	Ing. Eva Valjentová (KSČM)
Členové	PhDr. Zdeněk Musil (KSČM)
		Jan Tancibudek (KSČM)
		Miroslav Hrůza (ČSSD)
		Oldřiška Dítětová (ČSSD)
		Václav Navrátil (ČSSD)
		Ing. Karel Jakobec (ODS)
		Ing. Markéta Moravcová (HNHRM)
		Mgr. Jiří Klsák (TOP09+STAN)
		Mgr. Eva Jungmanová (ALTERNATIVA)

Komise pro vnější vztahy

Předseda:	Václav Černý (KSČM)
Členové:	Barbora Vojtová (KSČM)
		Drahomíra Vrzalová (KSČM)
		Václav Veselý (ČSSD)
		Ing. Stanislav Hubka (ČSSD)
		Ing. Jiří Novák (ČSSD)
		Božena Dvořáková (ODS)
		Ing. Pavel Paprsek (HNHRM)
		Ing. Jiří Nešpor (TOP09+STAN)
		Ing. Zdeněk Klingora (ALTERNATIVA)

Energetická komise

Předseda	Ing. Jiří Behenský (ČSSD)
Členové	František Kastl (KSČM)
		RSDr. Jan Votruba (KSČM)
		RSDr. Jaroslav Businský (KSČM)
		Josef Tvarůžek (ČSSD)
		Lukáš Červený (ČSSD)
		Ing. Jan Bureš (ODS)
		Ing. Josef Hora (HNHRM)
		Ing. Radek Novotný (TOP09+STAN)
		Vít Prošek (ALTERNATIVA)

Krajská protidrogová komise

Předseda	Bc. Jan Picka (ČSSD)
Členové	Marcela Dubová (KSČM)
		Milan Burger (KSČM)
		Jan Dušek (KSČM)
		Eva Křenková (ČSSD)
		Zuzana Skálová (ČSSD)
		Roman Bilský (ODS)
		Eduard Frisch (HNHRM)
		Sylvie Kunešová (TOP09+STAN)
		Bc. Pavel Straka (ALTERNATIVA)

Komise pro tělovýchovu a sport

Předseda	Markéta Wernerová (ČSSD)
Členové	Miloslav Strnad (KSČM)
		Bc. Petr Šikýř (KSČM)
		Mgr. Petr Holub (KSČM)
		Antonín Lebeda (ČSSD)
		Ing. František Nečekal (ČSSD)
		Ing. Jan Řezáč (ODS)
		Miroslav Egert (HNHRM)
		Ing. Antonín Šimánek (TOP09+STAN)
		Ing. Václav Sebera (ALTERNATIVA)
Komise pro životní prostředí

Předseda	Ing. Václav Živný (KSČM)
Členové	Vladimír Zima (KSČM)
		František Kolář (KSČM)
		František Bartoň (ČSSD)
		Jan Poživil (ČSSD)
		RNDr. Pavel Vanoušek (ČSSD)
		Ing. Jiří Červenka (ODS)
		RNDr. Petr Rojík, Ph.D. (HNHRM)
		RNDr. Jaroslav Růžička (TOP09+STAN)
		Ing. Daniel Javůrek (ALTERNATIVA)

Komise pro likvidaci nepotřebného majetku

Předseda	Věra Bartůňková (KSČM)
Členové	Anna Klímová (KSČM)
		Jiří Jarolím (KSČM)
		Bohuslav Petrach (ČSSD)
		Jiřina Skálová (ČSSD)
		Ing. Tibor Dobrovolný (ČSSD)
		Jaroslav Hlavsa (ODS)
		Luboš Pokorný (HNHRM)
		Jan Rada (TOP09+STAN)
		Ing. Miroslav Hofrajtr (ALTERNATIVA)

Komise dopravní

Předseda	Josef Murčo (KSČM)
Členové	Antonín Vychodil (KSČM)
		Helena Kobrová (KSČM)
		Marek Mikeš (ČSSD)
		Pavel Kroupa (ČSSD)
		Václav Mleziva (ČSSD)
		Mgr. René Roubík (ODS)
		Ing. Milan Sapoušek (HNHRM)
		Ing. Libor Šembera (TOP09+STAN)
		Miloslav Zítka (ALTERNATIVA)

- ukládá vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce

Termín kontroly: 25.02.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


8. Předpis rady kraje "Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady 
a zastupitelstva kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1191/12/12

- schvaluje předpis rady kraje "Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady 
a zastupitelstva kraje"
Termín kontroly: 21.01.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


9. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: "Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, Integrovaná střední škola Cheb"; - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
a členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1192/12/12

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

člen: Ing. Lubomír Modrovič	- náhradník: Ing. Stanislav Jambor
člen: Jiří Kvak			- náhradník: Šárka Drahokoupilová
člen: Mgr. Bc. Tomáš Mašek	- náhradník: Ing. Jana Krejsová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

člen: JUDr. Václav Sloup		-  náhradník: Ing. Petr Navrátil
člen: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 	-  náhradník: Mgr. Dalibor Blažek
člen: Hana Hozmanová			-  náhradník: Jakub Pánik
člen: MUDr. Jan Svoboda		-  náhradník: Ing. Václav Jakubík
člen: Ing. Lubomír Modrovič		-  náhradník: Ing. Stanislav Jambor
člen: Jiří Kvak				-  náhradník: Šárka Drahokoupilová
člen: Ing. Mgr. Petr Adamec		-  náhradník: Ing. Jana Krejsová

Termín kontroly: 22.04.2013

Zodpovídá:
PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb


10. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Revitalizace nemocnice v Sokolově 
- Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545"; 
 - Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1193/12/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice v Sokolově – Nemocnice pavilon D – Stavební úpravy objektu – Rehabilitace Sokolov, Slovenská č. p. 545“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice v Sokolově – Nemocnice pavilon D – Stavební úpravy objektu – Rehabilitace Sokolov, Slovenská č. p. 545“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Ing. Věra Tomsová 	     - náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Šárka Drahokoupilová         - náhradník: Jiří Kvak
- člen: Ing. Alena Šalátová            - náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:

- člen: Bc. Miloslav Čermák	- náhradník: Ing. Petr Navrátil 
- člen: Ing. Edmund Janisch	- náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Karel Jakobec    	- náhradník: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
- člen: Bohuslava Hajská     	- náhradník: PhDr. Oleg Kalaš
- člen: Ing. Věra Tomsová	- náhradník: Šárka Drahokoupilová

Termín kontroly: 04.03.2013

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


11. Podklady pro uzavření smlouvy: „Smlouva o zakoupení licencí analytického softwaru IDEA včetně ročního programu údržby“.
- Schválení návrhu Smlouvy o zakoupení licencí analytického softwaru IDEA včetně ročního programu údržby
- Schválení uzavření Smlouvy o zakoupení licencí analytického softwaru IDEA včetně ročního programu údržby
- Pověření podpisem Smlouvy o zakoupení licencí analytického softwaru IDEA včetně ročního programu údržby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1194/12/12

- schvaluje předložený návrh Smlouvy o zakoupení licencí analytického softwaru IDEA včetně ročního programu údržby

- schvaluje uzavření Smlouvy o zakoupení licencí analytického softwaru IDEA včetně ročního programu údržby

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem Smlouvy o zakoupení licencí analytického softwaru IDEA včetně ročního programu údržby

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


12. Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012 – 4. změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1195/12/12

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s. a Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě s dopravci České dráhy, a.s., GW Train Regio a.s. a MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu

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



13. Ukončení smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1196/12/12

- souhlasí s ukončením smlouvy ev. č. 122/2006 o závazku veřejné služby uzavřenou s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dohodou ke dni 31.12.2012, dle návrhu

- schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy ev. č. 122/2006 o závazku veřejné služby uzavřenou 
s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě ev. č. 116/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 
s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


14. Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na akci: Dopravní terminál Cheb – Změnové listy ZL č. 12 – 37

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1197/12/12

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na akci: „Dopravní terminál Cheb – Změnové listy ZL č. 12 - 37“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče – sdružení společností Algon, a.s., Metrostav a.s. a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

- schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Cheb mezi Karlovarským krajem a společnostmi Algon, a.s., Metrostav a.s. a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., 
dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Cheb mezi Karlovarským krajem a společnostmi Algon, a.s., Metrostav a.s. a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

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


15. Úhrada neuznatelných nákladů projektu "Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje" ve výši nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1198/12/12

- bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ze dne 6.11.2012, 
č.j.: ÚOHS-S236/2012/VZ-20926/2012/512/JOn  odst. IV., kterým se zadavateli, Karlovarskému kraji, 
ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v nadlimitní veřejné zakázce „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“, ukládá uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 30.000,-- Kč (třicet tisíc korun českých)

- souhlasí, aby na základě pokynu k úhradě od Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje provedl Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje úhradu neuznatelných nákladů projektu ze zvláštního účtu projektu, a to částku ve výši 30.000,-- Kč (třicet tisíc korun českých) uvedenou výše na účet ÚOHS a v termínu,  jak v Rozhodnutí ÚOHS ze dne 6.11.2012, č.j.: ÚOHS-S236/2012/VZ-20926/2012/512/JOn, uvedeno v části Náklady řízení

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1199/12/12

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

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

Termín kontroly: 21.01.2013

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


17. Program obnovy venkova – změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1200/12/12

- schvaluje změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Chlum Svaté Maří v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 630/2012

Termín kontroly: 25.02.2013

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


18. Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1201/12/12

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 04.03.2013

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


19. Souhlas se jmenováním zástupce statutárního orgánu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1202/12/12

- souhlasí v souladu s ustanovením odst. 3 čl. IV. Zřizovací listiny se jmenováním Ing. Marcely Skalové do funkce zástupce statutárního orgánu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

- pověřuje ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, jmenováním svého zástupce

Zodpovídá:
MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel p.o. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje


20. Revokace usnesení č. RK 985/10/12 - dohoda o uplatnění nemajetkové újmy – smluvní strany: Karlovarský kraj, Zdravotnická záchranná služba, Eva Khaurová a Zdena Hornová

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1203/12/12

- revokuje usnesení RK 985/10/12 ze dne 8.10.2012
- bere na vědomí informaci o cauze zemřelého pana Horna na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje neschválit dohodu o uplatnění nemajetkové újmy 
dle návrhu

- bere na vědomí informaci o cauze zemřelého pana Horna na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje

- schvaluje neuzavření dohody o uplatnění nemajetkové újmy dle návrhu

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


21. Jmenování členů konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1204/12/12

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb ve složení:

předseda komise:	
Mgr. Monika Šperglová
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
– člen určený ředitelem krajského úřadu

členové komise:	
JUDr. Václav Sloup
náměstek hejtmana Karlovarského kraje 
– člen určený zřizovatelem
Ing. Petr Navrátil
náměstek hejtmana Karlovarského kraje 
– člen určený zřizovatelem
RNDr. Jiří Neumann
ředitel příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary                             – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Zdenka Spalová
ředitelka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
Mgr. Václav Polívka
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
Jan Horáček
člen školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit jmenovací dekrety členů konkursní komise k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 25.02.2013

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


22. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1205/12/12

- schvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb formou poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 642.081,-- Kč na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Finančním úřadem v Karlových Varech a daně z příjmů právnických osob včetně penále doměřené Finančním úřadem v Chebu

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení včetně informování ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Termín kontroly: 25.02.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


23. Výjimka z pravidel rady kraje č. PR 01/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1206/12/12

- schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem, Předpis rady kraje č. PR 01/2012, z Čl. II bodu 2, a to v tom smyslu, že dopracování české části dokumentace pro nominaci statku „Hornická kulturní krajina Krušnohoří“ k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO 
a zajištění jejího zapracování do německé dokumentace bude zadána přímo jednomu zpracovateli 
a to RNDr. Michalovi Urbanovi, CSc.

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit všechny nezbytné úkony související s výše uvedeným usnesením

Termín kontroly: 25.02.2013

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


24. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 109/8 v k.ú. Krásná Lípa u Šindelové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1207/12/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 109/8, která byla oddělena geometrickým plánem č. 200-770/2006 z původního pozemku 
p.p.č. 109/8 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 109/17 o výměře 41 m2 v k.ú. Krásná Lípa u Šindelové a obci Šindelová, formou kupní smlouvy mezi manželi panem Václavem Fialou a paní Marií Fialovou, oba bytem Šumavská 1736/28, Karlovy Vary, PSČ 360 01 (jako prodávající 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 4.100,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost ze společného jmění manželů Fialových do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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: 17.06.2013

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


25. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/21 včetně součástí a příslušenství, mostů a pozemků v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu, k.ú. Velká Hleďsebe a k.ú. Drmoul – ŘSD ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1208/12/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části původní silnice I/21 v km 27,089 – 29,339 v délce 2,250 km včetně součástí a příslušenství silnice, mostů 
ev. č. 21-018 a ev. č. 21-019 a pozemků p.p.č. 818/7 o výměře 2209 m2, p.p.č. 818/9 o výměře 964 m2, p.p.č. 818/10 o výměře 431 m2 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu a obci Tři Sekery,  p.p.č. 595/1 o výměře 13192 m2, p.p.č. 602/6 o výměře 9092 m2, p.p.č. 602/12 o výměře 281 m2, p.p.č. 602/13 o výměře 346 m2, p.p.č. 602/14 o výměře 129 m2 v k.ú. a obci Velká Hleďsebe, p.p.č. 1257/13 o výměře 5049 m2 
a p.p.č. 2048/2 o výměře 194 m2 v k.ú. a obci Drmoul formou darovací smlouvy, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČO 65993390, zastoupeným panem Davidem Čermákem, generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic České republiky (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 včetně stavby silnice I/21, součástí a příslušenství silnice a mostů ev. č. 21-018 a ev. č. 21-019 
z vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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: 16.09.2013

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


26. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 397/1, k.ú. Drahovice, pro kanalizační přípojku, ve prospěch stavby „Rekonstrukce dialyzačního střediska nemocnice Karlovy Vary“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1209/12/12

- souhlasí se zřízením věcného břemene k p.p.č. 397/1, k.ú. Drahovice, která je ve výlučném vlastnictví města Karlovy Vary, na které je navrhováno umístění kanalizační přípojky v rámci stavby „Rekonstrukce dialyzačního střediska nemocnice Karlovy Vary“, ve prospěch Karlovarského kraje, a to za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-- Kč s připočtením DPH dle platné sazby ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 397/1, k.ú. Drahovice, která je ve vlastnictví města Karlovy Vary mezi Karlovarským krajem (jako stranou budoucí oprávněnou) a městem Karlovy Vary (jako stranou budoucí povinnou)

Termín kontroly: 18.03.2013

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


27. Záměr kraje prodat nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemků p.č. 3255, p.č. 3256, p. č. 3258/1, p.č. 3258/11, p.č. 3263/1 a p.č. 3263/2 v k.ú. Sokolov, za účelem výstavby parkovacího domu v areálu nemocnice v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1210/12/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemků p.č. 3255, p.č. 3256, p.č. 3258/1, p.č. 3258/11, p.č. 3263/1 a p.č. 3263/2 v k.ú. Sokolov dle přílohy č. 1, konkrétnímu zájemci společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, 
IČO 26348349, za účelem výstavby parkovacího domu v areálu nemocnice v Sokolově s minimální kapacitou 130 parkovacích míst s návrhem vstupu a přístupu do budov těsně sousedících s parkovacím domem, včetně bezbariérového přístupu v areálu nemocnice v Sokolově s tím, že budoucí vlastník se zaváže dodržovat podmínky následného provozu parkovacího domu stanovené v příloze č. 2

- pověřuje vedoucí odboru správa majetku, Ing. Drahomíru Stefanovičovou, zajistit zveřejnění záměru 
na úřední desce Karlovarského kraje

Termín kontroly: 18.03.2013
Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 


28. Revokace usnesení č. RK 918/09/12 a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2711/1; 2730/1; 2730/5 a 2734, k.ú. Karlovy Vary ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1211/12/12

- revokuje své usnesení č. RK 918/09/12 ze dne 3.9.2012

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností Telefónica Czech Republic, a.s., zastoupenou společností  EPLcond s.r.o., IČO 26346575 (jako stranou oprávněnou) k pozemkové parcele č. 2711/1; 2730/1; 2730/5 a 2734, k. ú. Karlovy Vary

Termín kontroly: 18.03.2013

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


29. Odstranění příhradového stožáru na letišti Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1212/12/12

- souhlasí s odstraněním ocelového příhradového stožáru na letišti Karlovy Vary umístěného na p.p.č. 510, k.ú. Olšová Vrata

- souhlasí s udělením plné moci Letišti Karlovy Vary s.r.o., pro potřebu správního řízení u speciálního stavebního úřadu

Termín kontroly: 18.03.2013

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


30. Souhlas s pokácením 30 ks dřevin, rostoucích v areálu nemocnice Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1213/12/12

- souhlasí s pokácením 30 ks dřevin, rostoucích v areálu nemocnice Sokolov na p.p.č. 3258/1, 3263/2 
a 3255 v k.ú. Sokolov ve vlastnictví Karlovarského kraje, dle situačního zákresu uvedeného v příloze č. 2, z důvodu záměru výstavby parkovacího domu v areálu nemocnice v Sokolově s tím, že vytěžená dřevní hmota zůstane investorovi stavby jako protihodnota za vynaložené náklady na kácení

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Sokolov 
o povolení kácení

Termín kontroly: 18.03.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
31. Smlouva o poskytnutí příspěvku na protipovodňová opatření

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1214/12/12

- schvaluje návrh vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku na protipovodňová opatření ve znění 
dle návrhu

Termín kontroly: 18.03.2013

Zodpovídá:
Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


32. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „EZ – Liga 2012“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1215/12/12

- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „EZ – Liga 2012“ v předloženém znění

- schvaluje návrh vzorové darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „EZ - Liga 2012“ ve znění dle návrhu

Termín kontroly: 25.02.2013

Zodpovídá:
Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


33. Vyjádření Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


34a. Doplnění Krajské pracovní skupiny pro výběr a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1216/12/12

- jmenuje Ing. Václava Jakubíka předsedou Krajské pracovní skupiny pro výběr a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013

- odvolává Ing. Jaroslava Bradáče z této funkce

- jmenuje Ing. Reginu Kindratovou členkou Krajské pracovní skupiny pro výběr a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013

- odvolává Ing. Elišku Vršeckou z této funkce

- ukládá Ing. Lydii Stráské, vedoucí odboru kanceláře hejtmana a vnějších vztahů, zajištění tohoto usnesení po technické stránce

Termín kontroly: 21.01.2013
Zodpovídá:
Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


34b. Prominutí pohledávek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1217/12/12

- souhlasí s prominutím promlčených a nedobytných pohledávek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, ve výši 5.581.679,22 Kč za podmínky, že výsledek hospodaření k 31.12.2012 nebude vzhledem k odepsání pohledávek záporný

Termín kontroly: 22.04.2013

Zodpovídá:
MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel p.o. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje


34c. Dodatek ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1218/12/12

- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem 
a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedeného dodatku

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


34d. Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ 
v Nejdku, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1219/12/12

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 426.000,-- Kč příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku, příspěvková organizace

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


34e. Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1220/12/12

- souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000,-- Kč prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému 
v roce 2013

Termín kontroly: 25.02.2013

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů


34f. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro kočičí útulek "Konec toulání"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1221/12/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro kočičí útulek "Konec toulání" ve výši 20.000,-- Kč na kastraci koček

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a kočičím útulkem "Konec toulání" ve výši 20.000,-- Kč

Termín kontroly: 25.02.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


34g. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1222/12/12

- schvaluje poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k dofinancování prostředků na odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců v roce 2012 v celkové částce 104.276,-- Kč následujícím příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

První české gymnázium v Karlových Varech                                                1.203,-- Kč
Integrovaná střední škola Cheb                                                                    23.867,-- Kč
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace                         39.991,-- Kč
Dětský domov Mariánské Lázně                                                                  15.621,-- Kč
Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov                                                          23.594,-- Kč

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

Termín kontroly: 21.01.2013

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


34h. Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na akci „Komplexní onkologické centrum Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1223/12/12

- souhlasí s příkazní smlouvou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., 
v souvislosti s projektovou přípravou akce „Komplexní onkologické centrum Karlovarského kraje“

- schvaluje příkazní smlouvu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., 
v souvislosti s projektovou přípravou akce „Komplexní onkologické centrum Karlovarského kraje“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem příkazní smlouvy

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva KKN a.s.


