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


USNESENÍ

ze 6. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 20. února 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:05 do 10:28 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
MUDr. Larva (od 08:15 hod.), PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Mgr. Havel
Přizvaní:	Ing. Pavlas
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.2.2012		RK 132/02/12
	Přijetí daru na veřejně prospěšnou činnost					RK 133/02/12
	Rozpočtové změny								RK 134/02/12

Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu sídlo Územní 	RK 135/02/12
zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace 		RK 136/02/12
Muzeum Sokolov
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 137/02/12
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná 
škola stavební Karlovy Vary
	Prominutí pohledávek za povinným GOLEM – autodoprava s.r.o.			RK 138/02/12
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 139/02/12
oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ 
– schválení 2. kola výzvy
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 140/02/12
oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském 
kraji II“ – schválení 2. kola výzvy
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 141/02/12
oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji II“ – schválení 2. kola výzvy
Výsledek veřejnosprávní kontroly projektu „Přírodovědná výuka za školou 	RK 142/02/12
- Interaktivní přírodovědně-ekologický park“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0029 
realizovaným příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb a přijetí opatření 
ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace Gymnázium Cheb 
o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu 
Karlovarského kraje
	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK 143/02/12
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje 
pro rok 2012 – I. etapa
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „II/214 Jihovýchodní obchvat 	RK 144/02/12
Cheb“
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „II/221 Modernizace silniční 	RK 145/02/12
sítě Hroznětín“
	Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 	RK 146/02/12
organizace, na rok 2012
	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby 	RK 147/02/12
na rok 2012
	Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů 	RK 148/02/12
Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část
Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu 	RK 149/02/12
Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část
	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek	RK 150/02/12 	
v roce 2012
Informace o Analýze potřeb Karlovarského kraje					RK 151/02/12
	Schválení výsledků jednacího řízení bez uveřejnění II. v rámci projektu 		RK 152/02/12
„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální 
prevence v období let 2008 - 2012“ a uzavření Dodatků ke Smlouvám 
o poskytování sociálních služeb
Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 	RK 153/02/12
v oblasti podpory rodiny v roce 2012
Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně 	staženo
plánujeme sociální služby“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „DOZP SOKOLÍK – vybavení 	RK  154/02/12
interiérů po celkové rekonstrukci“
	- schválení formy zadávacího řízení
	- schválení subjektů k obeslání výzvou
	- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění telekomunikačních 	RK 155/02/12
služeb Karlovarského kraje“

	schválení formy zadávacího řízení
	jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	schválení subjektů obeslání výzvou

	Souhlas s realizací projektu „Zavedení systematického managementu 		RK 156/02/12
hospodaření energií podle ČSN EN 16001 pro objekty v majetku Karlovarského 
kraje“ ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných 
zdrojů energie pro rok 2012 – EFEKT 2012

Smlouva o dílo, poskytnutí softwarové licence a instalaci softwarového systému 	RK 157/02/12
IntraDoc pro podporu zpracování dokumentů Rady a Zastupitelstva Karlovarského 
kraje
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 158/02/12
– pozemky v k. ú. Střížov u Chebu, k. ú. Cheb a k. ú. Dřenice u Chebu
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 159/02/12
do majetku obce Děpoltovice a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce 
Děpoltovice do majetku Karlovarského kraje
	Zrušení usnesení č. RK 1273/12/11 ze dne 05.12.2011 - Zřízení věcných břemen 	RK 160/02/12
na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku 	RK 161/02/12
Povodí Ohře, s.p., a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., 
do majetku Karlovarského kraje
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 	RK 162/02/12
p.p.č. 211/9 v k. ú. Háje u Chebu
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2533/168, k. ú. Horní Slavkov 	RK 163/02/12
ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch Telefonica Czech Republic, a.s.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 162/1, k. ú. Odrava ve vlastnictví 	RK 164/02/12
Karlovarského kraje ve prospěch CHEVAK Cheb, a.s.
Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 2711/1 v k. ú. Karlovy Vary	RK 165/02/12
	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary	bez usnesení
Projekt „Krajské multimediální informační centrum“ 				RK 166/02/12
	- zrušení usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 240/03/11
	Projekt „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria 	RK 167/02/12
a vytvoření environmentálně-naučné stezky Národní kulturní památky Jeroným“ 
– schválení finančního krytí a podání žádosti do Operačního programu Životní 
prostředí 2007 - 2013, do Prioritní osy 7: Rozvoj infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu, Oblasti podpory - 7.1 Rozvoj infrastruktury 
pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování 
environmentálního poradenství a environmentálních informací

Žádost o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na projekt „Děti, mládež a kultura“	RK 168/02/12
	Jmenování členů školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává 		RK 169/02/12
příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská 
Karlovy Vary
Den učitelů 2012									RK 170/02/12
Určení výše požadované náhrady škody způsobené bývalou ředitelkou 		RK 171/02/12
příspěvkové organizace Dětský domov Cheb
Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012	RK 172/02/12
Vyjádření kraje k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba 	RK 173/02/12
za použití PUR v areálu ELEKTROMETALL s.r.o., Mariánské Lázně“, společnosti ELEKTROMETALL, s.r.o.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 	RK 174/02/12
mysliveckého zpravodaje vydávaného s celokrajskou působností
Pověření delegovaného člena na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ 		RK 175/02/12
ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
47a)	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže 	RK 176/02/12
a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2012






  
        PaedDr. Josef Novotný v. r. 		 	                Ing. Petr Navrátil v. r. 
                   hejtman					 	           ověřovatel
          Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 47 a)	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2012

Staženo z programu:

bod č. 23	Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.2.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 132/02/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.2.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Přijetí daru na veřejně prospěšnou činnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 133/02/12

- schvaluje přijetí daru ve výši 50.000,-- Kč, dle zákona č. 202/1990 Sb., od firmy SLOT Group, a.s., 
IČO 62741560

- schvaluje dohodu o odvodu na veřejně prospěšnou činnost mezi obchodní firmou SLOT Group, a.s., IČO 62741560 a Karlovarským krajem

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 134/02/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 67/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 2.276.468,85 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 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. 68/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 481,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Mosty, realizovaného Základní školou M.Curie-Sklodowské Jáchymov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozpočtovou změnu č. 69/2012 
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 2.121.881,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování mzdových výdajů projektu Karlovarského kraje 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. 70/2012 
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 830.200,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování mzdových výdajů 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. 71/2012
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 250.000,-- Kč do odboru kanceláře ředitele úřadu ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody, dále do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 40.000,-- Kč ke krytí výdajů na cestovné, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 
na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Rozpočtovou změnu č. 72/2012
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000,-- Kč do odboru kanceláře ředitele úřadu ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody, dále do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 70.000,-- Kč ke krytí výdajů na cestovné, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 
na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko

Rozpočtovou změnu č. 73/2012
- zapojení financování z Fondu budoucnosti na přípravu projektu Cyklostezka Ohře III. (akce č. 4046) ve výši 1.000.000,-- Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
a zároveň přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu nájemného ve výši ± 760.000,-- Kč, projekt je připravován k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost 
a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu


Rozpočtovou změnu č. 74/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu CLARA II: veřejná správa v česko-bavorském regionu ve výši 30.000,-- Kč (zůstatek 2011) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu, který byl schválen k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, kde je Karlovarský kraj v pozici Lead Partnera

Rozpočtovou změnu č. 75/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 7.000.000,-- Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro projekt Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 1. etapa akce č. 4142
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Investiční podpora procesu transformace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 1. etapa akce č. 4142 ve výši 1.327.500,-- Kč (zůstatek 2011) do odboru sociálních věcí
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 1.610.000,-- Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro projekt Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 2. etapa akce č. 4143
 - přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 30.000,-- Kč na úhradu příspěvku do Fondu údržby a oprav za byt Aš, Sibiřská, v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 1. etapa akce č. 4142
Jedná se o zajištění financování přípravy tohoto projektu, připravovaného k realizaci a financování v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.1 - Služby v oblasti sociální integrace, podporovaná aktivita 3.1 a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. 

Rozpočtovou změnu č. 76/2012
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 500,-- Kč na výdaje spojené s uzavřením dohod o provedení práce

Rozpočtovou změnu č. 77/2012 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 507.000,-- Kč na úhradu mzdových výdajů, souvisejících s realizací projektu CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy 
v česko-bavorském regionu, který byl schválen k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3 
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, kde je Karlovarský kraj v pozici Lead Partnera

Rozpočtovou změnu č. 78/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 160.000,-- Kč na úhradu mzdových výdajů, souvisejících s realizací projektu CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, který byl schválen k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, kde je Karlovarský kraj v pozici Lead Partnera

Rozpočtovou změnu č. 79/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření roku 2011 ve výši 1.512.000,-- Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro poskytování bezúročných půjček obcím na financování veřejně prospěšných prací v roce 2012 a pro poskytování příspěvků na podporu obcím při zajištění veřejné služby v roce 2012

Rozpočtovou změnu č. 80/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 180.059,25 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí obsádce rybníků v Karlovarském kraji pro pana Radka Žigmonda, bytem Školní 400, 364 61 Teplá

Rozpočtovou změnu č. 81/2012
- přijetí daru ve smyslu § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, od pana Ing. Josefa Malého ve výši 358.081,-- Kč
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí daru ve výši 358.081,-- Kč od pana 
Ing. Josefa Malého. Finanční prostředky jsou určeny k posílení položky „cestovné“ v Ekonomickém odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Rozpočtovou změnu č. 82/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 20.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro nestátní neziskovou organizaci Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s., na akci „Křesadlo“ 2011.

Rozpočtovou změnu č. 84/2012
- zapojení financování Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v částce 1.416.471,65 Kč. Finanční prostředky zapojené ze zůstatku účtu Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
za rok 2011 jsou určeny k dalšímu přerozdělení pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na financování sociálních projektů v roce 2012.

Rozpočtovou změnu č. 85/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 100.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Sokolov na úhradu části výdajů vzniklých při zahájení „Krajského programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v Karlovarském kraji“.

Rozpočtovou změnu č. 86/2012			
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 70.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary na zajištění Republikového kola 
– Mistrovství České republiky v grafických předmětech.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 83/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 961.992,80 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 Ostrov, Májová 997, zřizovanou obcí Ostrov.

Rozpočtovou změnu č. 87/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.544.636,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje (rozpis 
na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Termín kontroly: 19.3.2012

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


4. Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 135/02/12

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o úvěru mezi Karlovarským krajem a Československou obchodní bankou a.s.

Termín kontroly: 23.4.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 136/02/12

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpaných investičních prostředků ve výši 211.940,-- Kč 
ze schválených investičních akcí Zaměření sokolovského zámku a Stavebně technický průzkum sokolovského zámku na odstranění havarijního stavu budovy v ulici Vrchlického 160, Sokolov, sídlo ředitelství příspěvkové organizace

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel příspěvkové organizace


6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 137/02/12

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 2.000.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

- schvaluje použití investičního fondu v maximální výši do 2.000.000,-- Kč příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary na výměnu oken v celé budově školy 

Zodpovídá: Mgr. Michal Vachovec, ředitel příspěvkové organizace


7. Prominutí pohledávek za povinným GOLEM – autodoprava s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 138/02/12

- schvaluje prominutí nevymahatelných pohledávek ve výši 75.000,-- Kč, 3.000,-- Kč, 10.000,-- Kč 
a 1.500,-- Kč za povinným GOLEM - autodoprava s.r.o., IČO 26329352, se sídlem Závodu míru 233/70, 360 17 Karlovy Vary

Termín kontroly: 4.6.2012

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


8. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení 2. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 139/02/12

- schvaluje
	znění 2. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality 
ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

zveřejnění 2. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

- ukládá
	odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 2. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“  

zapracování případných změn do znění 2. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů 
z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 

Termín kontroly: 21.5.2012 

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


9. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení 2. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 140/02/12

- schvaluje
	znění 2. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků 
ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

zveřejnění 2. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

- ukládá
	odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 2. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“  

zapracování případných změn do znění 2. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 

Termín kontroly: 21.5.2012 

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


10. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ – schválení 
2. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 141/02/12

- schvaluje
	znění 2. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“

zveřejnění 2. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“

- ukládá
	odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 2. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“  

zapracování případných změn do znění 2. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 

Termín kontroly: 21.5.2012 

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


11. Výsledek veřejnosprávní kontroly projektu „Přírodovědná výuka za školou - Interaktivní přírodovědně-ekologický park“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0029 realizovaným příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům a žádost příspěvkové organizace Gymnázium Cheb o úlevu z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 142/02/12

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly projektu „Přírodovědná výuka za školou 
- Interaktivní přírodovědně-ekologický park“ reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0029, provedené odborem kontroly u příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

- ukládá příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 64.450,60 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 
64.450,60 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: 23.4.2012

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


12. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje pro rok 2012 – I. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 143/02/12

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci: VV autobusy s.r.o., Cvinger bus s.r.o., PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o., ČI-DU, spol. s r.o., DPÚK a.s., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., LIGNETA autobusy s.r.o. a Karel Vrbík, dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné městské osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


13. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 144/02/12

- schvaluje zadání veřejné zakázky „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ formou užšího řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedené veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100 %

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
	člen: Ing. Tomáš Brtek			1. náhradník: Josef Vaněk

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

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

člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný		2. náhradník: Ing. Josef Malý
člen: Ing. Radomil Gold			3. náhradník: Ing. Jan Zborník
	člen: Václav Černý				4. náhradník: Ing. Václav Živný
	člen: Ing. Tomáš Brtek			5. náhradník: Josef Vaněk
člen: Ing. Petr Šťovíček			6. náhradník: Irena Kroftová 

Termín kontroly: 23.4.2012

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


14. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 145/02/12

- schvaluje zadání veřejné zakázky „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“ formou užšího řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedené veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100 %

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
	člen: Ing. Tomáš Brtek			1. náhradník: Josef Vaněk

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

- jmenuje složení hodnotící komise:
1.	člen: Ing. Petr Navrátil			1. náhradník: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
2.	člen: Ing. Tomáš Svoboda			2. náhradník: Ing. Josef Malý
3.	člen: Ing. Jan Zborník			3. náhradník: Ing. Radomil Gold
	člen: Josef Murčo				4. náhradník: Ing. Václav Živný

člen: Ing. Tomáš Brtek			5. náhradník: Josef Vaněk
člen: Ing. Petr Šťovíček			6. náhradník: Irena Kroftová 

Termín kontroly: 23.4.2012

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


15. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, 
na rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 146/02/12

- souhlasí s předloženým provozním plánem příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na rok 2012 s celkovými předpokládanými zdroji ve výši 516.311 tis. Kč
 
- schvaluje způsob a dobu účetního odepisování majetku tak, jak je předloženo v Odpisovém plánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., na rok 2012 (sloupec 3 a 4). Propočet ročních účetních odpisů činí 110.751 tis. Kč.

- schvaluje předložený rozpočet výnosů a nákladů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 
p.o., na rok 2012 ve výši 425.391 tis. Kč

- schvaluje předložený plán tvorby a použití fondů a ostatních peněžních operací Krajské správy 
a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., na rok 2012

- stanovuje hodnotu závazného ukazatele „Limit mzdových nákladů na rok 2012“ ve výši 13,4 mil. Kč

- schvaluje předložený plán čerpání investičního fondu pro rok 2012 ve výši 285.450 tis. Kč

Termín kontroly: 23.4.2012

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


16. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby na rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 147/02/12

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předložený finanční plán, plán investic a plán oprav a údržby společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., na rok 2012 

Termín kontroly: 4.6.2012

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


17. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 148/02/12

- bere na vědomí předloženou Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část v období od 11.2.2011 
do 8.2.2012

Termín kontroly: 4.6.2012

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


18. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 149/02/12

- bere na vědomí předloženou Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část v období od 11.2.2011 do 8.2.2012

Termín kontroly: 4.6.2012

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


19. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 150/02/12

- souhlasí s poskytnutím příspěvku Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklistických tras v Karlovarském kraji v roce 2012 ve výši 300.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů 
na údržbu a nové značení cyklistických tras a stezek ve výši 300.000,-- Kč
	
Termín kontroly: 18.6.2012 

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


20. Informace o Analýze potřeb Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 151/02/12

- bere na vědomí informaci o Analýze potřeb Karlovarského kraje

Termín kontroly: 23.7.2012

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


21. Schválení výsledků jednacího řízení bez uveřejnění II. 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 152/02/12

- schvaluje výsledek 9 jednacích řízení bez uveřejnění dle přílohy č. 1 

- pověřuje hejtmana podpisem 9 Dodatků smlouvy o poskytování sociálních služeb

Termín kontroly: 18.6.2012

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


22. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 153/02/12

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012 v celkové výši 82.000,-- Kč dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí, vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací

Termín kontroly: 7.5.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


23. Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


24. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „DOZP SOKOLÍK – vybavení interiérů 
po celkové rekonstrukci“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- 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 154/02/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „DOZP SOKOLÍK – vybavení interiéru po celkové rekonstrukci“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „DOZP SOKOLÍK – vybavení interiéru po celkové rekonstrukci“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Bc. Olga Vokáčová		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Lenka Guzaničová		- náhradník: Naděžda Klíčová
- člen: Kateřina Mairingerová	- náhradník: Bc. Jana Pilařová
- člen: Zdeňka Kaštánková		- náhradník: Bc. Lucie Volfová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Miloslav Čermák		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Ing. Karel Jakobec		- náhradník: Václav Veselý
- člen: Ing. Tomáš Svoboda		- náhradník: Ing. Zdeněk Berka         
- člen: Ing. Václav Živný		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Bc. Olga Vokáčová		- náhradník: Ing. Věra Tomsová
- člen: Kateřina Mairingerová	- náhradník: Ing. Stanislava Správková
- člen: Lenka Guzaničová		- náhradník: Zdeňka Kaštánková

Termín kontroly: 23.4.2012

Zodpovídá: Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace


25. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění telekomunikačních služeb Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
- schválení subjektů obeslání výzvou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 155/02/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění telekomunikačních služeb Karlovarského kraje“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek, kterým je „celková ekonomická výhodnost nabídky“ plynoucí z nákladového modelu skutečného telekomunikačního provozu roku 2011 dle návrhu č. 1

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Petr Klíček			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Jozef Leško			- náhradník: Martina Jánská
- člen: Ing. Miroslav Očenášek		- náhradník: Ing. Petr Kulda
- člen: Mgr. Jaroslav Borka			- náhradník: Josef Murčo

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Jaroslav Borka			- náhradník: Ing. Václav Živný 
- člen: Mgr. Martin Havel			- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Ing. Petr Keřka			- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Miroslav Očenášek		- náhradník: Ing. Jozef Leško

- schvaluje navržený seznam subjektů obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku dle návrhu č. 2

Termín kontroly: 2.4.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


26. Souhlas s realizací projektu „Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle 
ČSN EN 16001 pro objekty v majetku Karlovarského kraje“ ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 – EFEKT 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 156/02/12

- souhlasí s realizací projektu „Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN 16001 pro objekty v majetku Karlovarského kraje“ ze Státního programu na podporu úspor energie 
a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 – EFEKT 2012, dle nabídky společnosti SEAP Rokycany s.r.o., s tím, že projekt nebude vyžadovat finanční prostředky z rozpočtu Karlovarského kraje

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí koordinací projektu a podpisem smluv za Karlovarský kraj v souladu s tímto usnesením

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí, poskytnout zpracovateli potřebná data a údaje 
pro realizaci projektu

Termín kontroly: 2.4.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


27. Smlouva o dílo, poskytnutí softwarové licence a instalaci softwarového systému IntraDoc 
pro podporu zpracování dokumentů Rady a Zastupitelstva Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 157/02/12

- souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo, softwarové licenci a instalaci programového vybavení dle přílohy

- pověřuje vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK, Ing. Petra Kuldu, podpisem smluv 
za Karlovarský kraj v souladu s tímto usnesením

Termín kontroly: 2.4.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


28. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Střížov u Chebu, k. ú. Cheb a k. ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 158/02/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 26/17 o výměře 149 m2 
a p.p.č. 26/37 o výměře 123 m2 v k. ú. Střížov u Chebu a obci Cheb, pozemky p.p.č. 2372/5 o výměře 
70 m2, p.p.č. 2372/28 o výměře 196 m2, p.p.č. 2372/29 o výměře 29 m2, p.p.č. 2372/30 o výměře 7 m2 
a p.p.č. 2372/31 o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Cheb a pozemky p.p.č. 1236 o výměře 2454 m2 a p.p.č. 1238 o výměře 2269 m2 v k. ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem (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 města Cheb
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 26/17 o výměře 149 m2 a p.p.č. 26/37 o výměře 123 m2 v k. ú. Střížov u Chebu a obci Cheb, pozemků p.p.č. 2372/5 o výměře 70 m2, p.p.č. 2372/28 o výměře 196 m2, p.p.č. 2372/29 o výměře 29 m2, p.p.č. 2372/30 o výměře 7 m2 a p.p.č. 2372/31 o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Cheb a pozemků p.p.č. 1236 o výměře 2454 m2 a p.p.č. 1238 o výměře 2269 m2 v k. ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem (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 města Cheb

- 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: 18.6.2012

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


29. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Děpoltovice a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Děpoltovice do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 159/02/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1389/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 407-36/2011 z původního pozemku p.p.č. 1389/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1389/11 o výměře 389 m2, část pozemku p.p.č. 1390/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 407-36/2011z původního pozemku p.p.č. 1390/3 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1390/3 o výměře 45 m2 a část pozemku p.p.č. 1390/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 407-36/2011 z původního pozemku p.p.č. 1390/5 
a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1390/5 o výměře 74 m2 v k. ú. a obci Děpoltovice formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Děpoltovice, se sídlem Děpoltovice 110, PSČ 362 25 Nová Role, IČO 00573221, zastoupenou panem Jaroslavem Karešem, starostou obce (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 Děpoltovice 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1389/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 407-36/2011 z původního pozemku p.p.č. 1389/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1389/11 o výměře 389 m2, části pozemku p.p.č. 1390/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 407-36/2011 z původního pozemku p.p.č. 1390/3 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1390/3 o výměře 45 m2 a části pozemku p.p.č. 1390/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 407-36/2011 z původního pozemku p.p.č. 1390/5 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1390/5 o výměře 74 m2 v k. ú. a obci Děpoltovice formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) 
a obcí Děpoltovice, se sídlem Děpoltovice 110, PSČ 362 25 Nová Role, IČO 00573221, zastoupenou panem Jaroslavem Karešem, starostou obce (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 Děpoltovice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 1315/17, která byla oddělena geometrickým plánem č. 407-36/2011 z původního pozemku p.č. 1315/17 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1315/17 o výměře 49 m2 a částí pozemku p.p.č. 1390/6, které byly odděleny geometrickým plánem č. 407-36/2011 z původního pozemku p.p.č. 1390/6 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1390/6 o výměře 66 m2, p.p.č. 1390/10 o výměře 18 m2 a p.p.č. 1390/11 o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Děpoltovice formou darovací smlouvy, mezi obcí Děpoltovice, se sídlem Děpoltovice 110, PSČ 362 25 Nová Role, IČO 00573221, zastoupenou panem Jaroslavem Karešem, starostou obce (jako dárce 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví obce Děpoltovice 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: 17.9.2012

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


30. Zrušení usnesení č. RK 1273/12/11 ze dne 05.12.2011 - Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 160/02/12

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 1273/12/11 ze dne 05.12.2011 ve znění: 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 24/10 v k. ú. Loučky u Lokte, silnice č. III/2098 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 520-2220/2011 
ze dne 04.04.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006
      
Zbývající usnesení č. RK 1273/12/11 ze dne 05.12.2011 se nemění. 

Termín kontroly: 18.6.2012

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


31. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., 
a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 161/02/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemku p.p.č. 415/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 107-29/2011 z původního pozemku p.p.č. 415/1 a označeny jako jeho díly „b+d+f+h+i+k“ o výměře 82 m2 a část pozemku p.p.č. 543/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 107-29/2011 z původního pozemku p.p.č. 543/1 a označena jako jeho díl „v“ o výměře 31 m2, vše 
v k. ú. Údolí u Lokte a obci Loket formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, 
IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních 
Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 1.220,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej částí pozemku p.p.č. 415/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 107-29/2011 z původního pozemku p.p.č. 415/1 
a označeny jako jeho díly „b+d+f+h+i+k“ o výměře 82 m2 a část pozemku p.p.č. 543/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 107-29/2011 z původního pozemku p.p.č. 543/1 a označena jako jeho díl „v“ o výměře 31 m2, vše v k. ú. Údolí u Lokte a obci Loket formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219,  PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem 
(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 1.220,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 434, které byly odděleny geometrickým plánem č. 107-29/2011 z původního pozemku p.p.č. 434 
a označeny jako jeho díly „a+c+e+g+ch+j+l“ o výměře 265 m2, části pozemku p.p.č. 434, která byla oddělena geometrickým plánem č. 107-29/2011 z původního pozemku p.p.č. 434 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 434/2 o výměře 1 m2 a části pozemku p.p.č. 543/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 107-29/2011 z původního pozemku p.p.č. 543/2 a označena jako jeho díl „w“ o výměře 50 m2, vše v k. ú. Údolí u Lokte a obci Loket formou kupní smlouvy, mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219,  PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 41.500,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, 
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 předmětných kupních smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 17.9.2012

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


32. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 211/9 v k. ú. Háje u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 162/02/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku p.p.č. 211/9 o výměře 809 m2 v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi paní Michalou Pollakovou, trvale bytem Dvořákova 2218/5, Cheb, PSČ 350 02 (jako prodávající na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 
158.500,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Michaly Pollakové do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy 
dle návrhu

- 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: 17.9.2012

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


33. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2533/168, k. ú. Horní Slavkov ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch Telefonica Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 163/02/12

- souhlasí se zřízením věcného břemene práva zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k pozemkové parcele č. 2533/168, k. ú. Horní Slavkov, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., IČO 60193336

- 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. 2533/168, k. ú. Horní Slavkov, a to za jednorázovou úhradu ve výši 1.248,-- Kč včetně DPH

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene

Termín kontroly: 23.4.2012 

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


34. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 162/1, k. ú. Odrava ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch CHEVAK Cheb, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 164/02/12

- souhlasí se zřízením věcného břemene práva přístupu a příjezdu k pozemkové parcele č. 162/1, k. ú. Odrava, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s. 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu za účelem provozování vodovodní přípojky mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností CHEVAK Cheb, a.s. (jako stranou oprávněnou) k pozemkové parcele č. 162/1, k. ú. Odrava, 
a to za jednorázovou úhradu ve výši 5.136,-- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 23.4.2012 

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


35. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 2711/1 v k. ú. Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 165/02/12

- souhlasí s pokácením dřeviny rostoucí na p.p.č. 2711/1 v k. ú. Karlovy Vary ve vlastnictví Karlovarského kraje, dle situačního zákresu. Kácení dřeviny je nutné z důvodu kolize kořenového systému dřeviny s výstavbou parkovací plochy v areálu nemocnice.

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, požádat Magistrát města Karlovy Vary o povolení kácení

Termín kontroly: 7.5.2012

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


36. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


37. Projekt „Krajské multimediální informační centrum“ 
- zrušení usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 240/03/11

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 166/02/12

- ruší usnesení č. 240/03/11 ze dne 7.3.2011, kterým souhlasila 
	s podáním žádosti do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 
na akce „Krajské multimediální informační centrum“ 

s předpokládanou výší uznatelných nákladů ve výši 10.031.000,00 Kč
s předfinancováním projektu ve výši celkových uznatelných nákladů
se spolufinancováním projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, to je 
1.504.650,00 Kč (100 %) 
s podáním žádosti o dotaci a pověřením řízením projektu odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
se závazným příslibem financování na realizaci projektu „Krajské multimediální informační centrum“
	se zpracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu,
ve kterém pověřila
	PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerských smluv 
	Ing. Martina Pospíšila Ph.D., vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 
na projekt „Krajské multimediální informační centrum“ 


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, zrušit usnesení č. 240/03/11, ve kterém souhlasilo 
	s předfinancování projektu „Krajské multimediální informační centrum“ ve výši 10.031.000,00 Kč, to je 100 % celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, to je 1.504.650,00 Kč

s podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit 
a infrastruktury cestovního ruchu na akci „Krajské multimediální informační centrum“
se závazným příslibem financování na realizaci projektu „Krajské multimediální informační centrum“
se skutečností, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
s pověřením PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti 
o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 a partnerských smluv
s pověřením Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., vedoucím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, předložit žádost o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 
2007 – 2013 na projekt „Krajské multimediální informační centrum“
se zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Termín kontroly: 20.8.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


38. Projekt „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria a vytvoření environmentálně-naučné stezky Národní kulturní památky Jeroným“ – schválení finančního krytí 
a podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013, do Prioritní osy 7: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Oblasti podpory - 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 167/02/12

- souhlasí 
	s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy Operačního programu (dále jen OP) Životní prostředí 2007 - 2013 na akci „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria a vytvoření environmentálně-naučné stezky Národní kulturní památky Jeroným“
	s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akci „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria a vytvoření environmentálně-naučné stezky Národní kulturní památky Jeroným“ ve výši 50.000.000,00 Kč
	se spolufinancováním projektu ve výši 10 % celkových uznatelných nákladů, to je 5.000.000,00 Kč

s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu bylo pověřeno Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

- schvaluje
a)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria a vytvoření environmentálně-naučné stezky Národní kulturní památky Jeroným“
b)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury OP Životní prostředí 2007 - 2013 prostřednictvím Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje

- pověřuje 
a)	Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z OP Životní prostředí 2007 - 2013 a partnerské smlouvy
b)	Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, předložením žádosti o dotaci z OP Životní prostředí 2007 - 2013 na projekt „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria a vytvoření environmentálně-naučné stezky Národní kulturní památky Jeroným“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) 	předfinancování projektu „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria 
a vytvoření environmentálně-naučné stezky Národní kulturní památky Jeroným“ 
a spolufinancování ve výši 10 % celkových uznatelných nákladů, to je 5.000.000,00 Kč
b)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria a vytvoření environmentálně-naučné stezky Národní kulturní památky Jeroným“
c) 	podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy Operačního programu (dále jen OP) Životní prostředí 2007 - 2013 na akci „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria 
a vytvoření environmentálně-naučné stezky Národní kulturní památky Jeroným“
d)	skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu bylo pověřeno Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
e) pověření Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, podpisem žádostí o dotaci z  OP Životní prostředí 2007 - 2013
	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury OP Životní prostředí 2007 - 2013 Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje


Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje
Ing. Elena Hávová, pověřena zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


39. Žádost o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na projekt „Děti, mládež a kultura“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 168/02/12

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 350.000,-- Kč od Nadace ČEZ 
na projekt „Děti, mládež a kultura“

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, vypracovat žádost o poskytnutí daru od Nadace ČEZ včetně všech povinných příloh

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o nadační příspěvek 

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 


40. Jmenování členů školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 169/02/12

- jmenuje dnem následujícím po dni ukončení voleb do školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, 
Ing. Antonína Vlka a Ing. Miroslava Mertla 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy, předložit jmenovací dekrety členů školské rady k podpisu PaedDr. Emlerovi, uvolněnému členu zastupitelstva pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Termín kontroly: 23.4.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


41. Den učitelů 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 170/02/12

- bere na vědomí informaci o uspořádání slavnostního večera u příležitosti Dne učitelů 2012 

- schvaluje ocenění navržených pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápise  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy, realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 23.4.2012

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


42. Určení výše požadované náhrady škody způsobené bývalou ředitelkou příspěvkové organizace Dětský domov Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 171/02/12

- bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov 
o výsledku šetření škody vzniklé příspěvkové organizaci v důsledku porušení rozpočtové kázně v celkové výši 39.795,40 Kč s tím, že v rozsahu 2/3 tuto škodu způsobila Mgr. Jana Neumannová, bývalá ředitelka příspěvkové organizace Dětský domov Cheb

- schvaluje nepožadovat po Mgr. Janě Neumannové náhradu škody 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy, informovat o tomto usnesení Mgr. Janu Neumannovou a ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov 

Termín kontroly: 23.4.2012

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


43. Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 172/02/12

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
pro žádosti, které nebyly doručeny na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanovém termínu pro podání žádostí (31. říjen roku, po kterém následuje rok realizace), a to v tom smyslu, že žádost Klubu stolního tenisu Karlovy Vary bude přijata a hodnocena

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Klubu stolního tenisu Karlovy Vary z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 9.000,-- Kč dle přílohy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit schválený příspěvek

Termín kontroly: 23.4.2012

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


44. Vyjádření kraje k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba za použití PUR v areálu ELEKTROMETALL s.r.o., Mariánské Lázně“, společnosti ELEKTROMETALL, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 173/02/12

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba 
za použití PUR v areálu ELEKTROMETALL s.r.o., Mariánské Lázně“, společnosti ELEKTROMETALL, s.r.o

- souhlasí s vydáním integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek

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


45. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu mysliveckého zpravodaje vydávaného s celokrajskou působností

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 174/02/12

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60.000,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě o.s., Okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary na podporu mysliveckého zpravodaje vydávaného s celokrajskou působností

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na podporu vydávání mysliveckého zpravodaje

Termín kontroly: 23.4.2012

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


46. Pověření delegovaného člena na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 175/02/12

- souhlasí a pověřuje delegovaného zástupce Karlovarského kraje na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., schválit: 
výroční zprávu společnosti za rok 2011
řádnou účetní závěrku za rok 2011
vzetí na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2011
vzetí na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2011
vzetí na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou 
a ovládanými osobami za rok 2011
zprávu managementu za rok 2011
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
členy dozorčí rady společnosti v tomto složení: Mgr. Lubomír Novotný – předseda dozorčí rady, Ing. Josef Hora – člen dozorčí rady, Bc. Pavel Čekan – člen dozorčí rady

Termín kontroly: 4.6.2012

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


47a) Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 176/02/12

- souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na zabezpečení okresních 
a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2012 příspěvkovým organizacím Dům dětí a mládeže Karlovy Vary ve výši 345.000,-- Kč, Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, ve výši 245.000,-- Kč a Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace, ve výši 245.000,-- Kč, včetně uzavření smluv 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí uvedených neinvestičních dotací včetně uzavření smluv

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

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



